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edItorIal
A revista Transverso - Diálogos entre Design, Cultura e 
Sociedade, periódico on-line do Núcleo de Design e Cultura/
Centro de Extensão da Escola de Design da Universidade 
do Estado de Minas Gerais, é um instrumento de 
divulgação dos resultados da pesquisa realizada por alunos 
e professores vinculados a centros de ensino,  pesquisa 
e extensão de instituições de ensino superior brasileiras e 
estrangeiras e tem por eixo estrutural a tematização crítica do 
design a partir dos seus vínculos com as Letras, as Artes, as 
Ciências Humanas e Sociais.

Este segundo número da Transverso traz contribuições 
críticas, além do depoimento de um ex-professor da Escola 
de Design da UEMG e um ensaio fotográfico, sempre 
orientados pela exploração das  interfaces, convergências 
e interseções com o design, todos constituindo tentativas 
de  transversalização das cada vez mais instigantes 
fronteiras culturais dessa atividade. Dessa forma, a revista 
Transverso espera contribuir para a ampliação do diálogo e 
do debate crítico sobre o design em suas diversas formas e 
manifestações. 

Os leitores deste segundo número e todos aqueles que 
se interessam pelo estudo do design estão convidados a 
participar desta iniciativa, enviando contribuições de acordo 
com a linha editorial e as normas para publicação.

Agradecimentos devem ser registrados a todos aqueles 
que contribuem para o amadurecimento do projeto 
editorial Transverso.

Mário Santiago
Editor
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Esta edição da revista Transverso é dedicada ao 
professor Romeu Dâmaso, in memorian.
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Uma conversa 
com osvaldo 
amaral
designer formado pela FUMA e professor, 
recém aposentado, da Escola de Design da UEMG.

Para início de conversa, existe a proposta de um programa de 
estudos que eu elaborei recentemente, há dois ou três anos atrás, 
na qual eu sistematizei alguns conteúdos. A dúvida, a questão, 
o porquê daquilo tem origem justamente no simbólico ano de 
1968. Eu estava no segundo ano da escola e interrompemos 
o segundo semestre para discutir questões acerca do curso - 
uma arrogância fantástica de quatro alunos do antigo curso 
de Desenho Industrial. Pois bem, no retorno não houve muita 
repercussão, discutimos, discutimos, e não resolvemos nada. 
Mas aconteceu o seguinte: o surgimento daquelas dúvidas. 
Inclusive o livro The Nature of Design (A Natureza do Design), 
de David Pye (que eu comprei nessa época e comecei a ler e a 
levantar algumas questões que eu não conseguia entender no 
início), só fui entender melhor algum tempo depois.

1

1 Este texto é resultado de uma entrevista com o designer Osvaldo Amaral, formado pela Fundação 

Mineira de Arte Aleijadinho (FUMA), atual Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, 

e professor, recém aposentado, da Escola de Design da UEMG. Participaram dessa conversa Ana Carolina 

Ribeiro, Júlia Lage, Lucas Monteiro e Mário Santiago. Fotos do arquivo.
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E surge daí a minha preocupação com a composição, que eu também 
busquei num livro que estava no acervo da biblioteca da escola. Existe 
até um fato interessante: na época nós não tínhamos xerox,  o que 
existia era uma cópia feita num papel diferente - o termofax, do qual 
depois de seis meses tudo que estava impresso desaparecia. Como o 
livro era da biblioteca e não podia ser emprestado, eu copiei o livro e 
ainda tenho esse manuscrito, não por inteiro, é claro, copiei parte do 
texto que me interessava. Era um livro de composição que foi muito 
importante para mim, chamava-se Visual design: a problem-solving 
approach, de Lillian Garret. Ela falava sobre linha, plano, volume, 
design bi e tridimensional, movimento, ritmo,contraste, equilíbrio e 
assuntos de composição em geral.

As ideias que encontrei em The nature of design  me levaram rapidamente 
para os livros do Umberto Eco A obra aberta, Apocalípticos e integrados e  
A estrutura ausente.

Então, eu me envolvi com esses três assuntos: composição (a partir do 
livro da Lillian Garret), semiótica (através dos livros do Umberto Eco) e 
a teoria do design que me chegava através do livro do David Pye. Este 
inicia-se com uma reflexão interessantíssima, na qual ele questiona a 
palavra função. Ele diz o seguinte: a gente vai definir um objeto pelo seu 
resultado, pelo que vai acontecer depois, e não pelo seu propósito. Ele dá 
alguns exemplos como o de um navio. O propósito do dono do navio é 
ganhar dinheiro, o do capitão do navio é vencer os mares e o do designer 
é pensar como deslocar sei lá quantas mil toneladas de carga de um lugar 
para o outro. Aí sim você começa a pensar: há um resultado! Transportar 
carga de um ponto ao outro é o objetivo da existência do objeto navio.

A partir de todas essas coisas, vinha a questão, e o resultado era que 
isso aumentava ainda mais as minhas preocupações.  A teoria é um 
assunto abstrato, mas a composição era concreta: entrei em pânico! Eu 
não entendia aquilo. Aquilo vinha e eu não tinha um professor que me 
orientasse nessas coisas.  O que ocorreu então? Eu comecei a tatear um 
caminho. Entrei na composição com a Lillian Garret e muitos anos depois 
continuei com o livro do David Pye. As dúvidas teóricas eu fui tentar 
resolver num segundo momento - já também depois de muitos anos - 
no livro do Luis Rodriguez Morales, Para uma teoria do design, no qual 
ele trata de alguns assuntos muito interessantes. Para as  questões de 
semiótica, recorri ao Umberto Eco. Através deste último, eu fui tomando 
conhecimento de outros autores (e ele cita muitos), por exemplo, Jean 
Baudrillard, de O sistema dos objetos.

Aquela quantidade de informação que eu ia acumulando se transformou em 
um negócio meio confuso. Eu me formei e fui dar aulas por algum tempo (no 
início falei algumas bobagens,  arrogância de professor jovem, que achava 

que sabia tudo). Dei aulas na antiga FUMA1 e na PUC -Minas, no curso de 
publicidade: A retórica da imagem (metí bronca! saía cada coisa...).

A partir daí eu fui trabalhar no CETEC2 e aí surgiu um outro desafio, 
compreendera relação do design com as outras disciplinas, com os outros 
campos do conhecimento, principalmente as engenharias (o CETEC é um 
centro tecnológico, estuda tecnologia, produção). Projeto mecânico, aliás,  
eu aprendi lá, além de resistência, elementos de máquina, essas coisas. 
Daí foi inserido mais um elemento e o tripé composição, sociologia e teoria 
começou a ficar mais complexo eu tinha que organizar tudo isso. 

O livro do Luis Rodriguez Morales me orientou um pouco. Ele fala que 
o produto tem a questão estrutural, formal e simbólica. Mas antes ele 
começa a  falar de outros temas, sobretudo função. Ele também questiona 
a palavra função, faz uma reflexão sobre esse tema (“a forma segue a 
função”, no fundo não é nada, mas isso depois a gente tem que discutir 
com calma, é um assunto muito amplo) e isso foi um marco. Outra coisa 
que ele discutia era a necessidade. O que é necessidade? Você fala que o 
produto vai suprir uma necessidade. Mas que necessidade? Ele explicava, 
abria caminhos, para mostrar as várias necessidades que o produto 
engloba. Mais informação e mais dúvidas. Assim, eu fui abrindo outros 
e novos campos. Chegou o ponto em que eu tinha uma quantidade de 
informação muito grande, mas não sabia organizar. Autodidata tem esse 
problema, fica meio confuso. E tem o interesse também que é volúvel, você 
vai e volta, se interessa por determinado autor, por exemplo, o Baudrillard  
(O sistema dos objetos), depois vem Para uma crítica da economia política 
do signo, interessantíssimo, no qual se encontra muitas ideias sobre 
design. Na semiótica comecei com Umberto Eco, fui a Roland Barthes, fui 
um pouco a Pierce e depois Julien Greimas (uma confusão danada!).

Bem, teve um momento (isso foi em 1992, quando eu dava aulas de projeto 
na FUMA) em que aconteceu um fato importante na minha vida. Havia um 
tema que os alunos estavam desenvolvendo e eu observava uma aluna 
que não ia bem. Era uma luminária e o seu projeto não estava bom, mas 
eu não estava sabendo explicar direito porque não estava bom. Enfim, a 
menina continuou, seguiu em frente e no fim ganhou uma nota ruim. Ela 
questionou o porquê da nota, eu tentei explicar, mas não me convenci da 
minha própria explicação. Cheguei em casa e pensei: tem alguma coisa 
errada, eu não estou sabendo explicar porque o projeto está ruim, porque 
eu não soube desenvolver isso ao longo do período, ensiná-la desde o 
princípio. Quando o aluno é bom é fácil: ele vai seguindo, você dá as dicas 
e ele vai em frente. Mas ela estava mais ou menos e eu me dei mal. Chego 
em casa e começo tudo de novo. Peguei todos esses livros, comecei a ler 
tudo de novo e me organizei melhor.

a gente vai definir 
um objeto pelo seu 
resultado, 
pelo que vai 
acontecer depois, 
e não pelo seu 
propósito”

“

 2 Fundação Mineira de Arte Aleijadinho, atual Escola de Design da UEMG.

 3 Centro Tecnológico de Minas Gerais.
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Fiz um primeiro esboço daquele programa citado anteriormente, que traçava aproximadamente 
o mesmo caminho. Começava pela composição, da composição eu chegava num ponto. Nesse 
momento eu já era orientado pelo livro O universo da arte, da Fayga Ostrower. Ela diz o seguinte: 
você tem os elementos de composição e num determinado momento você faz a escolha de 
organizá-los por semelhança ou por contraste. É o momento da escolha de como organizar esses 
elementos. É aí que está a chave da coisa! Mas e o design? No design não é só por semelhança e 
contraste, você vai ter a necessidade; você vai ter não mais a questão de função, mas o resultado 
que você pretende com aquilo; você vai ter as influências do contexto, do ambiente, da sociedade, 
do campo social, e é exatamente quando você começar a organizar os elementos que você vai 
ter a resposta.

Ora, uma série desses elementos vem com a própria pessoa, vem com o designer ou com o 
projetista, com o criador. Ele carrega uma informação própria, por isso o seu ponto de vista vai 
prevalecer no momento em que ele tomar um determinado rumo. Por outro lado, existe ainda 
a influência das necessidades do cliente, do ambiente, do que vai ser ou do objetivo que se vai 
alcançar com aquele produto ou a com a imagem, no caso do design gráfico. 

Então há um ponto crucial aí, que é quando você decide, quando toma uma decisão. A pessoa 
começa com as informações que possui (é o primeiro momento), vem o outro e fala: e agora? 
O Morales fala muito sobre isso. O problema da folha em branco, que é quando se vai dar o 
primeiro traço. Ele fala ainda que há uma caixa preta. Mas aí tem um outro artigo, de Rudolf 
Arnheim, publicado na revista Design Issues, The sketch and the psycologie of design, no qual o 
autor faz um comentário sobre o livro de uma arquiteta chamada Gabriela Goldschmidt, que fez 
um estudo com os seus alunos para saber o que os orienta na hora do primeiro traço. Arnheim 
explica nesse artigo o mecanismo que acontece na nossa mente no momento da criação do 
desenho: primeiro vem a imagem mental e depois vem a imagem meta. De certa maneira, para 
mim, alguma coisa se quebrou, abriu-se a tal caixa preta. Novamente eu tenho uma quantidade 
de informação muito grande e essa quantidade de informação vai me orientar na formação de 
uma imagem mental. Na hora que eu sou solicitado a fazer alguma coisa, essa imagem mental 
vai se transformar, dar subsídios para uma imagem que eu tenho que atingir. Agora, se essa 
imagem estiver apenas na cabeça, ela irá sumir. Na nossa cabeça, a imagem fica toda flutuando, 
ela não tem gravidade, digamos assim.  Fazendo croquis, ou o sketch do título do artigo, o 
designer materializa a imagem meta que contém todas as propriedades do objeto perceptivo. E 
numa relação dialética entre croquis e imagem meta, o designer desenvolve seu projeto.

Finalizando, acho que o importante nesse processo é a capacidade que o designer deve ter para 
reunir percepções, informações diversas, conceitos abstratos e materializar tudo numa síntese 
formal expressiva.

18



Resumo: Nas últimas décadas podemos 
notar o surgimento e o desenvolvimento de 
abordagens chamadas de inclusivas para o 
projeto de design, especialmente sobre o 
desenvolvimento de produtos. Tais abordagens 
e conceitos vêm da percepção de alguns teóricos 
como Mace (1998), Keates e Clarkson (2001), 
de que o projeto de design como vem sendo 
concebido, em sua forma mais convencional, 
acarreta a exclusão de usuários que estão 
abaixo do padrão populacional em relação a 
capacidades, principalmente de ordem física, 
motora e sensorial. O presente artigo pretende 
investigar tais abordagens, com a finalidade de 
compreendê-las e compará-las em seus aspectos 
teóricos e conceituais, assim como as diretrizes 
necessárias para a aplicação de tais modelos de 
projeto.

Palavras-chave: Design inclusivo; design universal; 
projeto de produto; usuário.

deSIgN 
uNIVerSal e 
deSIgN INCluSIVo:1
transformações para uma 
nova aplicação
Universal design and inclusive design: changes for 
a new application

Abstract: In recent decades we note the emergence 
and development of design projects approaches 
called inclusive, especially on the product´s 
development. These approaches and concepts 
comes from the perception of some authors 
like Mace (1985), Keates (1999) and Clarkson 
(2004), that the project design as it has been 
conceived, in its most conventional approaches, 
resulting in design exclusion, that implies in loss 
of users that presents physical, sensorial and 
motor impairments. This article aims to present 
such approaches, in order to understand them 
and compare their theoretical and conceptual 
aspects, as well as the necessary guidelines for the 
implementation of that design models. 

Keywords: Inclusive design; universal design; 
product project; user.

Alexei Souza

UEMG 
alexei_souza@hotmail.com
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Desde o início do século XX, pessoas idosas e com deficiências compunham uma parcela 
muito pequena da população. Naquela época, a maioria dos indivíduos com algum tipo de 
deficiência ou problemas de saúde crônicos era mantida em hospitais e instituições de saúde, 
que pareciam ser as únicas opções para uma pequena melhoria nas condições de vida.

Na década de 1950, com o crescimento desses grupos e impulsionado pelos movimentos em 
prol dos deficientes físicos nos Estados Unidos, nasce o conceito barrier free (livre de barreiras). 
Esse conceito é original da arquitetura e se refere à acessibilidade1 de deficientes pela ausência 
de barreiras em edifícios, casas ou estabelecimentos de qualquer natureza. 

Em 1968 surgiu a The architectural barriers act nos Estados Unidos, a primeira de uma série 
de normas que foi reconhecida pela sociedade norte americana e europeia. A norma conferia 
direitos de acessibilidade para os portadores de deficiência - principalmente as de ordem 
sensorial, motora ou física. Mais tarde outras normas foram estabelecidas para a atividade 
de construção civil.

O design universal (DU) foi um termo criado pelo arquiteto norte-americano Ronald Mace, em 
1985 e visa “através do projeto de design oferecer produtos e ambientes que sejam produzidos 
para serem utilizados pelo máximo de pessoas” (ALASKSEN, 1997, p. 6). Em 1998, junto com 
especialistas de diversas áreas relacionadas ao planejamento - como design, arquitetura 
e engenharia da Universidade do Estado da Carolina do Norte - nos Estados Unidos, foi 
elaborado por Mace o livro The design universal file.  

Introdução

1 O termo “acessibilidade”, apesar de também ser 

utilizado originalmente na arquitetura, é muito 

utilizado em concepções como o design universal 

e, quando associado ao design, está relacionado 

à proposta de estender o padrão de usuários, 

maximizando o alcance do projeto de design 

(BS 7000-6:2005).

21



No livro, Mace estabelece sete princípios para o planejamento de produtos e ambientes. Tais 
princípios estão relacionados a algumas exigências que devem ser cumpridas no projeto a 
fim de assegurar que a usabilidade do produto ou ambiente seja estendida a usuários com 
condições abaixo do padrão da população. 

Posteriormente ao DU, foram desenvolvidas outras abordagens para o projeto de produtos e 
ambientes, com intenções muito similares como, por exemplo, o Design for all, movimento 
surgido na Europa. Pode-se notar também abordagens criadas a partir do DU, buscando 
aprimorar o processo de desenvolvimento de um produto, como é o caso do design inclusivo 
(inclusive design).

O conceito de design inclusivo (DI) se apropria da abordagem do DU e de seus conceitos para 
compor sua própria visão sobre o desenvolvimento no projeto de design. A abordagem do 
DI busca elaborar um processo de planejamento sistemático e, sobretudo, de fácil aplicação. 
Alguns autores como Keates e Clarkson (2001) têm conseguido ainda retomar, dentro dessas 
abordagens, o discurso da indústria que muitas vezes parece chocar com os interesses 
dos consumidores, da sociedade, assim como do próprio DU e abordagens similares. Essa 
discussão é muito importante para uma aplicação bem sucedida de abordagens como o DU e 
o DI, que devem oferecer projetos viáveis à indústria, assim como bons produtos à sociedade. 

Neste artigo, pretendemos revisar os conceitos de DU e DI, analisando suas diretrizes e 
comparando-as. A partir da revisão, avaliamos a sistematização de tais conceitos, proposta 
pela norma BS 7000-6:2005. Como conclusão, debatemos a aplicabilidade e a inserção 
mercadológica de tais conceitos.

22

Segundo Lee e Cassim:

Historicamente, o design tem sido praticado como um processo egocêntrico com 

designers que buscam dentro de si, as respostas para resolver o problema. Cada designer 

aborda um resumo do projeto com seus próprios valores estéticos, gostos e desgostos. 

Isso muitas vezes pode levar a um projeto de design excludente, em que o usuário não 

pode usar o produto como deseja e acaba rejeitando-o2 (LEE; CASSIM, 2009, p. 4.495, 

traduçãonossa).  

A inclusão pode ser um tema polêmico quando se fala de DU. Sobre 
a inclusão de usuários, podemos, de maneira equívoca, entender que a 
solução a ser desenvolvida no projeto provavelmente ofereceria algum 
tipo de assistência ou especialização em relação ao produto, para 
um determinado grupo em especial. Tal intenção, apesar de atender 
parcialmente a necessidade de usuários especiais, geralmente acaba por 
estigmatizá-los justamente pela diferenciação de usuários.

Essa não parece ser a intenção dos designers defensores do DU, exceto 
quando esse tipo de solução é a única opção para que usuários deficientes 
que possuam restrições muito específicas possam realizar suas tarefas 
em geral nas mesmas condições com que uma pessoa sem deficiências 
realizaria suas “atividades da vida diária”. Na realidade, com o DU, a 
proposta é muito mais “não excluir”3  do que de fato incluir determinados 
tipos de usuários que possuam algum tipo de limitação ou restrição em 
relação à usabilidade do produto.

Da exclusão à inclusão1.

2 Historically, design has been practiced as an 

egocentric process with designers looking within 

themselves for answers to address the problem. Each 

designer tackles a design brief using his or her own 

aesthetic values and likes and dislikes. This can often 

lead to design exclusion, in that the intended user cannot 

use the end product and therefore rejects the design.

3 O conceito de exclusão de projeto é descrito, segundo 

a norma BS 7000-6:2005, como a incapacidade de 

utilizar um produto pela desconsideração durante 

o processo de design das necessidades motoras, 

sensoriais e cognitivas das pessoas (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTE, 2005, p. 4).
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Projetar para todos2.
Segundo Aslaksen, “a meta do design universal é desenvolver teoria, princípios e soluções que 
permitam a todos o uso das mesmas soluções físicas estendendo ao máximo de pessoas possível” 
(ASLAKSEN, 1997, p. 2). O uso de soluções especializadas deve ser realizado apenas quando não 
houver outra alternativa coerente a ser utilizada pelo designer.  O indivíduo pode ser dependente de 
uma solução especial para estar em condições iguais às dos outros. De toda forma, o desenvolvimento 
do DU permite enxergar tais soluções (especializadas e adaptadas) como estigmatizadoras do 
indivíduo, pois se evidenciam a partir de um produto ou ambientes “especiais”, as necessidades e 
características de um determinado grupo de usuários que possuam suas capacidades limitadas ou 
mesmo deficiências. 

O conceito de projetar para todos ou para o máximo possível vem de um princípio descrito por  
Aslaksen: o de igualdade social. Segundo o autor:

A igualdade é uma noção central no conceito de DU, onde o ideal seria que realmente todos pudessem ter as mesmas 

possibilidades de participar em diferentes atividades de nossa vida, tais como educação trabalho e lazer. Existe uma clara 

intenção na ideologia do DU que permite que todos os produtos sejam utilizados em termos de igualdade para o máximo 

de usuários possível. A noção de igualdade nós força a pensar de uma maneira holística e considerar o planejamento de 

ordem física e outras de maneira integrada4 (ASLAKSEN, 1997, p. 3, tradução nossa). 

4 Equal status, equal treatment and equal merit are 

notions central to universal design. Inherent in these 

notions is the ideal that everybody should have the 

same possibilities to participate in different areas of 

life, e.g. education, work and leisure. There is a clearly 

defined ambition in the ideology and practical work 

with universal design that: all products, buildings and 

surroundings shall be made to be used on equal terms 

by as many as possible. The notion of equal status 

forces us to think in a holistic way, and to consider 

physical and other kinds of planning together.
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O objetivo da busca de igualdade gera três questões para o projeto universal: “condições de 
uso”, “valor de uso” e “status de uso”. Todas essas questões refletem objetivos que devem 
ser idealmente promovidos por um projeto universal. O termo “condição de uso” refere-se à 
capacidade de um produto oferecer para todos os usuários o mesmo nível de dificuldades de 
manuseio ou execução da tarefa.

Quando falamos em “valor de uso” no projeto universal, entendemos que tal produto deve 
satisfazer as mesmas necessidades em todos os usuários, evitando que ele seja mais 
necessário ou valioso para um grupo de usuários do que para outro. Finalmente, ao pensar 
em “status de uso”, devemos prever que o produto não implique a estigmatização de alguns 
grupos específicos que estejam inseridos no projeto, ou seja, todos os usuários deverão ser 
percebidos de forma igual durante a utilização do produto.

Tais considerações sobre igualdade são pertinentes à possibilidade de inserir grupos de 
usuários que possuem capacidades inferiores ao padrão médio encontrado na sociedade. Deve 
haver a concentração de esforços durante a fase de planejamento do projeto para reconhecer 
os tipos de usuário com menor capacidade ou limitações funcionais. Algumas definições 
internacionais, de acordo com Alvarenga (2006), pretendem reconhecer esses indivíduos 
como “deficientes” (handicap) ou possuidores de alguma “deficiência” (impairment).

Dessa forma, podemos reconhecer que o projeto universal propõe a alcançar seus objetivos 
de duas formas: (1) garantir que um produto ou ambiente sem soluções especializadas 
seja utilizável pelo máximo de pessoas e (2) garantir que todas as pessoas possam utilizar 
produtos e ambientes em condições de igualdade o mais próximo possível. Cabe ressaltar que 
essas ambições são os conceitos que mais diferenciam o DU e o DI de outras abordagens de 
design existentes.

Para garantir que o processo de DU seja incluído no processo de desenvolvimento de um 
produto ou ambiente, é preciso assegurar que se conheçam os diferentes grupos da população 
e como eles podem ser afetados por soluções e decisões realizadas dentro do projeto de 
design. Também é importante que esses grupos sejam apoiados por uma metodologia capaz 
de analisar e considerar as restrições e oportunidades de cada grupo. 
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Design universal3.
É importante notar que o DU trata de uma abordagem ao processo de desenvolvimento de um 
produto ou ambiente fundada sobre a perspectiva de outra abordagem: o design “centrado no 
usuário” (user-centered).

O design “centrado no usuário”, segundo Norman em seu livro O design do dia-a-dia (1988), deve 
assegurar, em relação à usabilidade do produto, que “(1) o usuário possa descobrir o que fazer, 
e (2) que tenha condições de saber o que está acontecendo” (NORMAN, 1988, p. 222). É ainda 
importante “seguir os mapeamentos naturais entre as intenções do usuário e as ações exigidas 
pelo produto”5  (NORMAN, 1988, p. 12).  Em outras palavras, podemos entender essas premissas 
como a necessidade do estabelecimento de um modelo conceitual6 do produto a ser o mais simples 
possível, seja para um produto ou um ambiente, de maneira que a sua usabilidade seja ótima.

Esses princípios são traduzidos de maneira explícita pelo DU como o design “sem a necessidade 
de adaptações e design especializado”. A sugestão é que o produto ou o ambiente antecipe certas 
necessidades para situações em que alguns usuários especiais apresentem dificuldades de uso.  
Conforme Baxter (2000), o projeto de produto em geral deve abranger uma ampla gama de usuários, 
o que se aproxima da ideia “de todas as pessoas e na maior extensão possível”.

  5 Conforme Norman, o mapeamento natural é “um 

relacionamento óbvio e natural entre a localização e a 

operação que os aparelhos controlam de modo que se 

saiba que controle faz o que” (NORMAN, 1988, p. 12).

6 No contexto de Norman (1988) e deste artigo, o 

modelo conceitual em geral está relacionado à solução 

de design apresentada de forma física. Segundo o autor, 

está fortemente relacionado ao conceito e ao propósito 

do próprio produto, assim como a sua funcionalidade.
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O projeto de produtos universal é corretamente sugerido para a concepção “centrada no 
usuário”. Porém, segundo Bowie: “a noção de usuário como uma entidade única não permite 
que as diferenças sejam consideradas” (BOWIE, 2003, p. 269-270). Aceitando a crítica ao 
modelo de “usuário universal” como inadequado para o processo de DU, consideramos que 
tal conceito pode direcionar o projeto para grupos predominantes. Bowie (2003) ainda aponta 
que o importante para o designer em relação a essa questão é “o universo dos usuários”. 

O “universo dos usuários” pode ser entendido como o conjunto de semelhanças e diferenças 
entre os diversos tipos de usuários, assim como todo o contexto que os envolve (físico, social, 
econômico, entre outros aspectos incluídos no projeto). Tal atividade deve envolver testes de 
usabilidade, pesquisa conceitual, modelos colaborativos, assim como qualquer método que 
seja capaz de envolver o usuário no processo.

Como se pode ver, o DU agrega essas e outras abordagens que são pertinentes ao seu 
desenvolvimento. Não se trata, portanto, de uma nova matéria, mas talvez da síntese de 
conceitos e princípios intrínsecos ao processo de design em geral. É importante considerar 
que o DU ainda é uma matéria de interesse muito recente historicamente, assim como pouco 
percebida pela indústria e pelo consumidor de um modo geral. Apesar de propiciar conceitos 
e princípios bem elaborados, o DU ainda necessita de maior sistematização em relação ao 
projeto de design. 
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Design inclusivo4.
Segundo o Design council (2010), a proposta de design inclusivo (DI) não trata de uma nova 
abordagem e nem mesmo de uma separação especializada de gêneros como no design universal. 
Pelo contrário, o DI se apresenta como uma abordagem geral que “permite aos designers garantir 
o atendimento de necessidades do público mais amplo o possível, independente da idade ou 
habilidade” (DESIGN COUNCIL, 2010). O próprio Design council reconhece os conceitos de DI, DU e 
mesmo o design for all como equivalentes.

Alguns autores norte-americanos, conhecidos por defenderem a abordagem do DU, recentemente 
declararam a preferência pelo uso do termo DI, por acreditarem que ele possui maior clareza 
sobre suas intenções, como afirmam Steinfeld e Tauken (2002), citados no Special Interest 
Group in Inclusive Design (CEBE). Dessa maneira, percebemos que preocupações atuais sobre 
esse assunto não se pautam mais na discussão comparativa entre DU, DI e outras abordagens.  
O refinamento dessas teorias ainda possui espaço para se desenvolver. Porém, atualmente há um 
direcionamento maior para a sistematização e criação de ferramentas que auxiliem a aplicação 
prática de abordagens inclusivas.

Segundo Keates e Clarkson (2003), o projeto de produtos tradicional vem sendo desenvolvido de 
forma que os resultados encontrados ao longo de muitos anos, sob a ótica tradicional, têm levado o 
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projeto a cometer um erro grave: a exclusão de usuários. A proposta original do DI é conter ao 
máximo a exclusão de grupos de usuários, uma vez que parte da premissa de que é necessário 
projetar para o máximo de pessoas possível.

O padrão britânico BS 7000-6:2005 - Guia para gerenciamento de design inclusivo - reconhece 
o DI como o “design de produtos tradicionais e/ou serviços que são acessíveis e utilizáveis por 
pessoas com a mais ampla gama de habilidades, dentro da mais ampla gama de situações, 
sem a necessidade de adaptação ou solução especial”7 (BRITISH STANDARDS INSTITUTE, 
2005, p. 4). A vantagem do DI em relação ao DU e outras abordagens está centrada no fato de 
aquela possuir uma concepção mais coerente com as necessidades financeiras de empresas 
e corporações. O DI parte justamente do propósito de que os produtos inclusivos são capazes 
de competir com produtos valorizados pelo mercado.

Segundo The cambridge engineering design centre (2004), no Inclusive design tool kit, o ethos do 
DI se preocupa com três questões primordiais em relação ao processo de desenvolvimento em 
design: “centralidade do usuário”, “conhecimento da população” e “foco nos negócios”.

A questão “focado nos negócios” parece ser o maior trunfo da concepção do DI sobre o DU, 
uma vez que o último não possui enfâse no design enquanto empreendimento. Tal fato pode 
ser evidênciado pela afirmação na norma inglêsa BS 7000 – 6:2005 que diz:

Design Inclusivo é o design integrado e abrangente, que engloba todos os aspectos de um produto utilizado pelo 

consumidor de diversas idades e capacidades, em uma ampla variedade de contextos, ao longo do ciclo de vida 

do produto desde a concepção até a disposição final. Seu objetivo final é atender às necessidades de todos os 

consumidores, e é baseado no princípio de que o acesso adequado às informações, produtos e instalações é um 

direito humano fundamental. Design Inclusivo deve ser um elemento chave na estratégia de négocios inclusivos 

(BRITISH STANDARDS INSTITUTE, 2005, p. 3).

Além da estratégia de ampliação do público alvo de determinado produto, o DI pode também 
permitir que o consumidor ou usuário, principalmente aqueles abaixo do padrão, desenvolva 
uma forte noção de valor sobre a solução que o coloca sob condições iguais a usuários 
tipicamente comuns. Atualmente, o debate sobre o DI está explicitamente direcionado para 
a população cada vez mais idosa, assim como para as necessidades de deficientes físicos. 
Shipley (2002 apud CEBE, 2010), alerta que o DI é uma abordagem muito recente, portanto, 
ainda necessita de desenvolvimento teórico e sistemático, podendo estender ainda mais o 
seu foco para outras questões como, por exemplo, etnia, cultura, gênero e renda.

7 O termo utilizado pela norma em inglês 

“mainstream” pode ter uma compreensão 

confusa em português. Neste artigo, decidimos utilizar 

a palavra “tradicional”, referindo-se ao padrão atual 

de mercado. Porém, nessa definição, consideramos 

que tal palavra possui também o sentido relacionado a 

produtos e ambientes que representam as tendências 

atuais ou em voga no mercado.
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BS 7000-6:2005 - O padrão 
britânico

5.

A Inglaterra é um dos principais países ativos no desenvolvimento do DI e recentemente tem 
produzido muito conteúdo sobre o tema, que acabou por se estender à academia, repercutindo 
em legislações e movimentos para a difusão e sistematização do DI. O padrão britânico BS 7000-
6:2005 - Guia de gerenciamento de design inclusivo -  talvez seja um dos melhores exemplos do 
resultado alcançado pelo país. Esse padrão busca a sistematização de um modelo de projeto de 
design capaz de ser implementado por empresas e corporações para a obtenção de resultados 
satisfatórios, não somente de forma comercial.

O padrão declara que para o DI ser aplicado de maneira adequada, é necessário que a corporação 
que pretende utilizar essa abordagem adote valores inclusivos em sua cultura empresarial, 
assumindo uma posição clara com relação ao DI. O objetivo é promover a concepção e a prática 
da abordagem não somente nos setores que envolvem atividades projetuais criativas, mas na 
estrutura corporativa em geral.
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Para um bom mapeamento do processo de gerenciamento inclusivo, deve-se desenvolver 
um estudo de caso do projeto em andamento. Tal ação “permite identificar e aumentar 
a compreensão de questões fundamentais, desenvolver as habilidades necessárias, 
oferecer suporte aos ‘campeões’8 internos e completar as avaliações necessárias” (BRITISH 
STANDART INSTITUTE, 2005, p. 4). 

Revisões como essa podem colaborar para um processo participativo, facilitando a comprensão 
dos problemas de design por especialistas de outras áreas e mesmo por usuários potenciais ou 
outros setores da empresa que possam estar envolvidos. A ação tem como objetivo principal 
avaliar, através dos dados obtidos, se algum público alvo foi excluído no projeto de forma 
desnecessária ou mesmo encontrar a melhor configuração para o “universo dos usuários”.

A (re)formulação de missão, objetivos, estratégias e planos da empresa também é sugerida 
pelo padrão para assegurar que o processo de DI seja sistemático e consciente acerca de 
seus valores e metas (BRITISH STANDARDS INSTITUTE, 2005, p. 8). A adoção das metas 
e indicações do padrão visam constituir uma sistemática rigorosa de projeto capaz de se 
integrar à filosofia da organização de maneira organizada e estratégica. A preocupação com 
a implementação de valores inclusivos na organização é tão rigorosa que o padrão ainda 
sugere a realização de uma campanha corporativa para introduzir tais valores. Essa ação 
acontece tanto de maneira interna, quanto externa à empresa, promovendo o entendimento 
do princípio de inclusividade, assim como sua adoção por todos os envolvidos de alguma 
forma na atividade da corporação.

8 Segundo a BS 7000-6:2005, o termo “campeão” 

(champion) refere-se a uma pessoa dedicada, 

geralmente da empresa, que em relação ao projeto 

promove e ajuda a orientar a conclusão de uma 

atividade bem sucedida (BRITISH STANDARDS 

INSTITUTE , 2005, p. 4)..
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O desenvolvimento
de produtos

6.

O padrão BS 7000-6:2005 considera três estratégias básicas para o desenvolvimento de produtos 
inclusivos. Uma das estratégias reconhecidas é a realização de “versões universais” dos produtos 
que são atualmente oferecidos pela empresa. Essa é a tática mais branda para a implementação 
do projeto de design inclusivo. De forma alternativa, podemos também pensar em projetos 
incrementais para adaptar o produto existente, agregando maiores faixas de consumidores. 
Por fim, temos a estratégia mais ampla e de longo prazo. Ela consiste em repensar os aspectos 
envolvidos no desenvolvimento dos produtos da empresa integralmente sob a ótica inclusiva.

De acordo com o padrão, para ser incluído de forma profissional em uma organização, o projeto 
inclusivo deve: (1) explorar o potêncial de demandas; (2) estabelecer os objetivos; (3) implementar as 
mudanças; e (4) consolidar conhecimentos e benefícios (BRITISH STANDARDS INSTITUTE, 2005, p. 
14). Tais ações são importantes para nortear um processo efetivo de design em função dos interesses 
da empresa, contribuindo para um processo contínuo de aprimoramento sobre o projeto inclusivo.

Após avaliações de riscos, a escolha da estratégia deve ser feita para que o projeto possa cobrir 
a maior gama de grupos de usuários. É importante lembrar que o padrão aceita determinados 
níveis de personalização do sistema, buscando garantir que o método seja adaptável às culturas 
organizacionais. O projeto de design só deve começar “quando as deficiências e lacunas são 
reveladas em mercados atuais ou potenciais” (BRITISH STANDARDS INSTITUTE, 2005, p. 16). 
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O projeto de design é divido em três fases e 11 etapas pelo padrão britânico. Além da fase 
típica de projeto, são recomendados certos cuidados em fases de pré e pós-projeto. Das 11 
etapas, duas são relacionadas ao pré-projeto, oito ao projeto em si e uma para a fase de pós-
projeto. A fase de pré-projeto tem como objetivo definir a oportunidade e o plano do projeto 
e consiste das etapas 1 e 2. As etapas anteriores e posteriores ao projeto de design são as 
etapas que mais se diferenciam do projeto de produto convencional proposto por alguns 
autores como Baxter (2000).

A etapa 1 refere-se a percepção e compreensão da oportunidade e do plano do projeto. 
Pretende-se, nesta etapa, a compreensão de todo contexto pertinente ao projeto de design 
a ser proposto, assim como o mapeamento e avaliação de todos os possíveis públicos de 
consumidores que possam ser inseridos ou mesmo os que foram excluídos por um projeto 
anterior. A etapa 2 é responsável pela análise da viabilidade do projeto proposto em termos 
gerais. Com essas etapas concluídas, a definição da oportunidade deve estar concisa e o 
produto de design estendido ao máximo de usuários. Já na fase final, a etapa 11 consiste 
em avaliar a execução do projeto através de seu estudo de caso direcionado de maneira 
colaborativa com todos os envolvidos no processo.

O uso de ferramentas de projeto é fortemente recomendado pelo padrão BS 7000-6:2005, 
inclusive indicando o uso de algumas ferramentas que não são consideradas como definitivas 
ou exclusivas. O ideal é que o processo seja contemplado pelo máximo de ferramentas a fim 
de se assegurar a precisão em diversos momentos do desenvolvimento do produto.

Atualmente, o designer de maneira geral pode contar com várias ferramentas de projeto 
como Inclusive design tool kit (THE CAMBRIDGE ENGINEERING DESIGN CENTRE, 2004), o 
Inclusive design cube - IDC (KEATES; CLARKSON, 2001), o método de sete níveis (KEATES; 
CLARKSON, 2001), entre outros que têm como finalidade orientar o designer principalmente 
em relação ao mapeamento do “universo dos usuários” mencionado por Bowie (2003). 
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Conclusão7.
Historicamente, notamos que a evolução teórica das abordagens do DU e do DI caminham 
para o direcionamento relacionado à aplicação real em um projeto de produto. Dessa maneira, 
é pertinente que o processo de design seja capaz de considerar questões que vão desde o 
usuário até as estruturas organizacionais e corporativas, sendo as últimas essenciais para 
a implementação desses modelos. O debate entre DU e DI mostra que essas abordagens se 
encontram em equivalência, possuindo os mesmos propósitos. No entanto, atualmente o DI se 
constitui como uma abordagem mais elaborada que o DU, adequando seu discurso para questões 
relacionadas à viabilidade comercial do projeto.

Podemos confirmar a melhor aplicabilidade do DI em relação a outras abordagens uma vez que 
ele se destaca principalmente pela sua ênfase em relação às estruturas empresariais. Assim, 
o DI parece evidenciar o próprio design como parte de um conjunto maior que é a corporação.  
Podemos mesmo considerar inviável a aplicação de modelos de design de maneira independente 
às estruturas empresariais.

A proposta do DI se mostra capaz de conciliar interesses sociais e econômicos tanto no que 
diz respeito ao usuário, como também à empresa. Por ser uma abordagem que pretende o 
desenvolvimento de produtos tradicionais, é perfeitamente possível que os produtos oriundos de um 
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projeto de DI sejam capazes de alcançar uma aceitação adequada pelo mercado, assim como 
o atendimento das necessidades dos usuários de uma forma mais integral. A sistematização 
do projeto de DI deve ser capaz de agrupar todos os usuários passíveis de serem inseridos no 
projeto, assim como oferecer uma solução simples que resolva as diferenças de usabilidade 
de um determinado produto em relação a diferentes grupos de usuários.

O DI pode ser considerado um modelo de design eficaz. Porém, deve ser aplicado de maneira 
rigorosa e sistemática, dependendo da elaboração, não somente em setores de design e 
planejamento, mas preferencialmente em toda estrutura corporativa. Para empresas já 
estabelecidas, a implementação de modelos de DI, como o padrão BS 7000-6:2005, exige 
todo um reposicionamento de missão, objetivos e filosofia da empresa, que devem estar 
atrelados aos valores inclusivos. Essa pode ser uma das maiores dificuldades atuais da 
adoção de um modelo de DI.

Felizmente, para novos negócios, a situação se torna favorável à aplicação da abordagem. 
Nesses casos, os valores inclusivos servem de referencial para o estabelecimento de novas 
propostas de negócios, assim como o posicionamento geral da empresa. O desenvolvimento 
de uma empresa que se insere no mercado através desse procedimento tem maior chance de 
construir a estrutura organizacional da instituição de acordo com os valores inclusivos.

Acreditamos que a complexidade da estrutura organizacional de uma empresa pode ser um 
fator de dificuldade para a implementação do modelo inclusivo. Em estruturas organizacionais 
menores e mais simples, a tendência é que a empresa se amplie naturalmente, seguindo os 
parâmetros e objetivos desses valores e criando um posicionamento estratégico e legítimo 
em relação ao mercado.

A atuação de empresas baseadas no DI ainda é tímida no contexto global principalmente no 
caso de empresas que utilizam integralmente a abordagem como, por exemplo, a marca norte-
americana OXO ou a ONG brasileira Noisinho da Silva. Dessa forma, o DI ainda é considerado 
como forte arma de diferenciação em relação à concorrência, o que se mostra essencial 
na abertura de um novo negócio. A proposta do DI permite a aplicação em praticamente 
quaisquer classes de produção.
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Resumo: O presente artigo se propõe a 
averiguar as possíveis definições e noções do 
termo conceito, com a finalidade de melhor 
compreensão de suas articulações com o  
design. Para tal, busca embasamentos teóricos 
mais especificamente nas áreas do design, 
filosofia e semiologia.
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filosofia; semiótica.
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Thinking about the meaning of concept

Abstract: This article suggests the investigation 
about the notions and conceptions of the word 
“concept” looking for a better understanding 
of the articulations between the “concept” and 
Design. Also, this article looks for a dialogue 
between philosophy, semiotic and design.
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A palavra conceito, polissêmica por natureza, abrange várias e distintas significações atestadas 
pelo dicionário da língua portuguesa. Num campo semântico alicerçado na filosofia, a palavra 
conceito possui significados tais como representação de um objeto pelo pensamento, ação 
de formular ideias por meio de palavras, definição, concepção, noção, ideia, julgamento. Por 
outro lado, com significados mais informais, conceito expressa sentidos tais como ponto de 
vista, opinião, fama, reputação.

No universo do que particularmente chamo de “linguagem design”, a palavra conceito adquire 
outras significações, ainda mais quando considerada como uma das etapas de um processo 
de criação ou de um método para o desenvolvimento de “produtos” ou genericamente 
“objetos” de design. Para nós, a palavra conceito se torna bastante familiar em frases tão 
comuns e corriqueiras: o conceito do meu produto..., o conceito deste objeto..., o conceito do 
meu trabalho de graduação..., o conceito do ambiente... e em muitas outras frases como, por 
exemplo, as de propagandas: o novo conceito do automóvel..., o novo conceito em moradia... 
e muitas outras mais.

Talvez, pela grande abrangência semântica, o emprego da palavra conceito no universo 
do design pode algumas vezes tornar-se obscuro, equivocado. Outras vezes se faz por um 
modo correto, adequado, coerente, lúcido. Por essa razão, é pertinente averiguar esse termo, 
buscando definições, concepções e usos em algumas áreas do conhecimento. Não tenho como 
intenção um distanciamento da área do design. Ao contrário, busco um diálogo que possa 
revelar pontos comuns e divergentes entre as concepções tradicionais da palavra conceito e 
sua utilização em processos de criação e reflexão inerentes à área do design. Não há também 
a intenção de propor uma percepção da palavra conceito alicerçada num pensamento dialético 
(ou seja, um pensamento gerado por oposições) que determina o certo/ errado, o equívoco/ 
a adequação em relação ao uso de um termo tão abrangente. Ao averiguar o termo conceito, 
pode-se chegar a um maior conhecimento teórico e, por consequência, a um maior nível crítico 
para a percepção da prática e teorização do design.

Introdução
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Conceito: palavra-chave 
em design

1.

De um modo informal, o uso da palavra conceito no universo do design se faz por um modo 
polissêmico. E para falar sobre essas significações, é necessária uma postura cuidadosa no sentido 
de não repetir significados redutores. Não afirmo aqui sinônimos (mesmo que informais), mas 
campos semânticos relativos às significações da palavra conceito no universo do design, tais 
como: ideia, concepção, noção, ponto de partida. Ainda informalmente, podem ser encontrados 
significados mais subjetivos ou metafóricos tais como: alma, essência, síntese, ideia inicial da qual 
todo o processo se desenvolve. Por ser usado de modo tão aberto, busco aqui o uso do conceito em 
teorias e metodologias específicas da área de design. 

Começo por Baxter (2000), por ser seu livro Projeto de produto, leitura obrigatória para alunos 
da Escola de Design da UEMG. No capítulo 4 (Princípios de criatividade), Baxter afirma que os 
mecanismos da criatividade não são totalmente conhecidos, mas aponta para conhecimentos que 
favorecem o desenvolvimento da criatividade. Nesse sentido, o autor acredita que a criatividade 
pode ser estimulada a partir de um processo que envolve etapas, sendo a etapa inicial a “inspiração” 
que surge na mente. Ainda no capítulo 4, percebe-se uma espécie de metodologia (presente 
no decorrer do livro) reveladora de um processo criativo que tem como ponto de partida a ideia: 
propor soluções a partir de um problema detectado. Além disso, a atividade criativa do designer é 
comparada à atividade criativa de um artista ou também de um cientista.
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A Criatividade pode ser estimulada seguindo-se determinadas etapas. A 

inspiração é o primeiro sinal, que surge na mente, para uma descoberta 

criativa. Muitos inventores e quase todos os grandes artistas, cientistas e 

técnicos são altamente focalizados em um determinado tipo de problema. 

Eles passam muito tempo pensando num problema e têm persistência para 

alcançar a solução (BAXTER, 2000, p. 52).

No decorrer do capítulo, Baxter (2000), como ilustração do 
processo criativo sedimentado na busca de soluções para problemas, 
cita Arquimedes, Thomas Edison, Faraday. No entanto, não há 
um detalhamento ou aprofundamento teórico da significação de 
“inspiração”.

No capítulo 7 (Projeto conceitual), encontramos algumas afirmativas 
que remetem ao uso do termo conceito como parte de um 
processo de criação e desenvolvimento de um produto de design. 
A princípio, Baxter afirma que o projeto conceitual tem o objetivo 
de produzir princípios de projeto para o novo produto, e que projeto 
conceitual deve mostrar como o novo produto será feito para 
atingir os benefícios básicos. O autor destaca também que um dos 
segredos para o sucesso de um bom projeto conceitual é a geração 
de maior número possível de conceitos para que o melhor deles 
seja selecionado. De um modo geral, o processo proposto por ele 
se constitui em etapas que envolvem a observação, a percepção 
do “problema”, a geração de conceitos, levando em consideração 
as condições de produção (máquinas e condições técnicas que 
possibilitam a produção do produto por uma empresa) e o público 
alvo para o qual o produto será desenvolvido. 

No entanto, no decorrer do capítulo 7, não encontramos nenhuma 
definição ou aprofundamento teórico capaz de detalhar, explicar 
ou mesmo definir o que é um conceito. Talvez, os trechos que mais 
se aproximam de uma definição do conceito seriam:

O projeto conceitual se propõe a desenvolver as linhas básicas da forma e 

função do produto. Visa produzir um conjunto de princípios funcionais e de 

estilo, derivado da proposta do benefício básico (BAXTER, 2000, p. 175).

É importante manter todas as portas abertas para a geração de conceitos, 

desde que as mesmas sejam formuladas de maneiras realistas, dentro das 

possibilidades técnicas e econômicas da empresa (BAXTER, 2000, p. 176). 

Com o problema bem definido, pode-se começar a gerar o projeto conceitual. 

Isso exige intuição, imaginação e raciocínio lógico. A maior dificuldade 

no projeto conceitual é liberar a mente para se chegar a conceitos originais 

(BAXTER, 2000, p. 177).

Como já foi dito, não há uma definição ou explicação mais detalhada 
ou teórica sobre o termo conceito. Entende-se que ele é um ponto 
nevrálgico em um processo de criação e produção de um novo 
produto. Talvez essa não definição ou explicação teórica do termo 
obscureça o entendimento do processo proposto por Baxter.

Ainda na tentativa de buscar uma definição ou explicação para 
o termo conceito (mesmo quando utilizado como “passo de 
um processo criativo”), em Coelho (2008), há uma definição de 
conceito. Considero importante observar que o livro organizado por 
esse autor (Conceitos-chave em design) se constitui em forma de 
dicionário, cujos verbetes foram escolhidos, segundo o prefácio do 
livro, pela “comunidade usuária do universo vocabular do design”. 
Os verbetes foram desenvolvidos e escritos por docentes que 
atuam no campo do design. Transcrevo então partes significativas 
do verbete conceito.

Idéia ou plano; idéia ou entendimento geral, sobretudo derivado de exemplos 

e ocorrências específicas; representação geral e abstrata de um objeto ou 

conjunto de objetos; resultado da ação de conceituar; produto da faculdade 

de conceber a idéia de uma classe de objetos ou noção geral deles. O conceito 

se estabelece a partir da compreensão e extensão de um objeto englobando 

seus atributos, qualidades e elementos construtivos. Conceito contrasta com 

definição, sendo esta um ato de apresentar, em termos precisos, uma idéia 

por meio de sua essência ou natureza. A definição está ligada a uma técnica 

de produção de significados precisos. O conceito e a definição são usados 

como algo diferente daquilo que é percebido, do resultado da percepção, que é 

instruída pelos sentidos (COELHO, 2008, p. 165).

O verbete encontrado e aqui em parte transcrito propõe uma 
definição teórica sobre o conceito. Palavras tais como ideia, essência, 
definição, significação norteiam a teorização e a definição do termo.

No entanto, ainda é necessário averiguar mais profundamente o 
termo conceito a fim de compreender melhor (uma compreensão 
mais teórica e crítica) seu uso no âmbito do design e seu emprego 
como passo fundamental de um processo criativo, como foi 
proposto por Baxter. Eis o que se dará a seguir.
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A palavra conceito se origina da palavra latina conceptum, com o sentido de “pensamento, 
idéia, opinião, noção”. Na língua portuguesa, há um parentesco entre as palavras conceito 
e concepção. Guardando o sentido etimológico do latim, na língua portuguesa, a palavra 
conceito possui os seguintes campos de significação:

1. Representação de um objeto pelo pensamento, por meio de suas características gerais; 
ação de formular uma ideia por meio de palavras; definição; caracterização; pensamento; 
ideia; noção, concepção.

2. Avaliação; julgamento; apreciação.

Já a palavra concepção, cuja origem etimológica também se encontra no latim, concipiere, 
possui originalmente o sentido de “gerar, conceber”. No entanto, na língua portuguesa, a 
palavra concepção possui três campos de significação: um sentido que se preserva da origem 
latina, outros dois que se ligam aos sentidos de conceito:

Etimologia
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1. Ato ou efeito de conceber; gerar (gerar no útero); geração.

2. Ato de conceber ou criar mentalmente; formar ideias, 
especialmente abstrações; maneira de conceber ou formular uma 
ideia original, um projeto, um plano para posterior realização.

3. Noção, ideia, conceito, compreensão; modo de ver, ponto de 
vista, opinião. 

Após a averiguação da etimologia das palavras conceito e 
concepção, me ausento de qualquer tentativa de neutralização 
da subjetividade e me reservo o direito de opinar, deduzir e 
também questionar.  Não seria o design uma linguagem (concebo 
assim o design: dentre várias concepções, escolhi defini-lo como 
linguagem) na qual o conceito e a concepção são seus pilares? 
Não seria o designer o profissional que, por qualquer processo 
que seja, concebe uma forma (seja gráfica, produto, ambiente...) 
no sentido de gerar ideias ou criar mentalmente? Voltando a 
Baxter, quando ele propõe que a partir de um problema devem 
ser criados vários conceitos para que o melhor seja escolhido, 
não seriam esses conceitos ideias, pensamentos, concepções que 
serão representados por imagens e/ou palavras em um projeto 
conceitual?

A partir da etimologia das palavras conceito e concepção, me atrevo 
a pensar o designer sob duas concepções:

1. O designer-inventor: aquele que (a partir de qualquer processo 
ou método) concebe um novo objeto ou produto que não existia 
ainda. Esse designer cria uma nova concepção e também um novo 
conceito. Baxter (2000), ao falar sobre processos criativos cita 
Thomas Edison. Este pode muito bem ilustrar o que chamamos 
de “designer-inventor”. A Thomas Edison foi atribuída a invenção, 
dentre várias, da lâmpada elétrica, por exemplo, e a patente do 
fonógrafo, o qual não existia antes, foi concebido por Edison. Esse 
exemplo nos mostra que ele propôs um novo conceito e uma nova 
concepção: era possível o som gravado e reproduzido por meio 
mecânico. Há um novo objeto, novo produto que propõe uma 
nova concepção. Por mais que seja aperfeiçoado, desenvolvido, 
transformado no decorrer do tempo histórico, o conceito de 
“som gravado para ser reproduzido” permanece, mesmo que, 
atualmente, por meios digitais. 

2. O designer-transformador: aquele que (a partir de qualquer 
método ou processo) transforma produtos e objetos já existentes. 
Esse designer pode aperfeiçoar objetos, propor novas concepções, 
novos conceitos a partir de um produto e de uma concepção já 
existente. Thomas Edison também pode nos servir como exemplo: 
a ele é atribuído o aperfeiçoamento do telefone criado (inventado, 
concebido) por Graham Bell.

Volto-me aos questionamentos: nesse momento, haveria uma 
diferença entre concepção e conceito? Seria a concepção uma 
geração de ideias a partir de conceitos? Seria o conceito uma 
representação (gráfica, por palavras...) de uma concepção? No 
processo proposto por Baxter, quando se diz que “é importante 
manter todas as portas para a geração de conceitos”, a palavra 
conceitos pode também ser sinônima de concepções? Tais 
questionamentos ainda nos levam a uma averiguação do termo 
conceito alem da etimologia.
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Um aprofundamento nos sentidos da palavra conceito leva, obrigatoriamente, a uma 
abordagem no espaço teórico da filosofia. Nesse sentido, para cumprir o proposto neste 
artigo, busco um olhar mais panorâmico que, no entanto, se ramifica ao tomar contato com 
o termo em diferentes concepções por diferentes escolas filosóficas. Como norteador desse 
aprofundamento, busquei uma compreensão do conceito na filosofia grega clássica, por ter 
averiguado que em Platão e Aristóteles há o desenvolvimento de uma ideia do conceito que, 
de certa forma, se relaciona com as ideias de concepção, definição e classificação. De um 
modo geral, nesse sentido, a noção de conceito está ligada à de essência. Essa relação entre 
conceito, concepção e essência me parece mais próxima de como a noção de conceito se dá 
na linguagem design.

Segundo Abbagnano (2007), o conceito (de um modo geral) diz respeito a todo e qualquer 
processo que possibilite a descrição, classificação e previsão de objetos cognoscíveis (incluindo 
objetos abstratos e concretos). O conceito tem como primeira função a linguagem: comunicar 
ou representar o objeto (entende-se aqui a palavra objeto num sentido bastante genérico e 
amplo com o significado de qualquer coisa, real ou irreal, mental ou física existente). 

Na função de processo que possibilita a descrição, classificação ou representação de um objeto, 
o conceito geralmente se manifesta através da linguagem verbal. No entanto o conceito não 
é um nome, pois segundo Abbagnano (2007), diferentes nomes podem expressar o mesmo 
conceito, e um conceito pode ser expresso por diversos nomes. Pode-se então tentar uma 

Filosofia
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abordagem: se o conceito é um processo que tem como primeira função a representação 
(que se manifesta geralmente pela linguagem verbal) de um objeto, logo o conceito pode ser 
percebido como signo. Nesse sentido, abre-se a possibilidade de abordar o conceito por uma 
perspectiva semiótica. Essa segunda concepção também se encontra na história da filosofia. 
Limito-me então a abordar o conceito por duas perspectivas: 1 - como essência ou concepção; 
2 - como signo.

Na filosofia grega do período clássico, o conceito propunha dois problemas, expostos aqui na 
forma de duas questões. 1 - O que é o conceito? 2 - Qual a função do conceito?  No período 
clássico da filosofia grega, a concepção de conceito era como essência necessária dos objetos: 
aquilo que o objeto é realmente, sua substância ou essência. Sócrates exprimia o conceito 
como essência ou natureza de uma coisa, ou seja, aquilo que a coisa realmente é. Em Platão 
encontra-se a noção de conceito no sentido de indicador de realidades como em si mesmas. 
Em Aristóteles, o conceito é o que define a substância ou essência necessária de alguma 
coisa. Por isso, ele é independente do gerar-se e corromper-se das coisas; ele é a estrutura 
necessária pela qual a coisa não pode ser diferente do que é. A partir dessa abordagem, 
pode-se pensar no conceito como uma essência que, de acordo com Abbagnano (2007), se 
subtrai à diversidade e à mudança do ponto de vista, pois se refere a características que sendo 
constituídas pelo próprio objeto, não são alteradas pela mudança de perspectiva. 

Faz-se importante aqui também uma melhor explicação do termo “essência”, uma vez que 
esse termo se encontra como pilar da definição de conceito, e também nas definições de 
conceito ligadas ao design. Segundo Abbagnano (2007), a essência se relaciona ao que os 
objetos possuem como um caráter necessário que pode ser revelado através de uma definição:

Por este termo (essência), entende-se em geral qualquer resposta à pergunta: o que? Por exemplo, nas expressões 

Quem foi Sócrates? Um filósofo; o que é o açúcar? Uma coisa branca e doce; O que é o homem? Um animal 

racional. As palavras filósofo, coisa branca e doce, animal racional exprimem a essência das coisas a que se faz 

referência nas respectivas perguntas. Algumas das respostas limitam-se a indicar uma qualidade do objeto (por 

exemplo, a de ser branco e doce) ou um caráter (como o de ser filósofo) que o objeto poderia não ter. Outras como, 

por exemplo, a que afirma que o homem é um animal racional, parecem indicar algo a mais, um caráter que 

qualquer coisa chamada “homem” pode não possuir e que, por isso, é um caráter necessário do objeto definido. 

Nesse último caso, a resposta à pergunta “o que?” não enunciou simplesmente a essência da coisa, mas sua 

essência necessária ou sua substância e pode ser assumida como sua definição (ABBAGNANO, 2007, p. 418).

Os fundamentos expostos de uma maneira bem breve se encontram em Aristóteles, fundador 
da teoria da essência e da teoria da substância.

Considero importante relatar, de maneira também bastante breve, que a teoria de conceito como 
essência foi desenvolvida por outras escolas filosóficas no decorrer da história: a Escolástica1  
desenvolve a ideia do conceito como um constitutivo ou essência da própria realidade; Kant 
(1724-1804) desenvolve um pensamento de conceitos puros relacionados às categorias 
fenomenológicas; Hegel (1770-1831), por sua vez, desenvolve a noção de conceito não como 
uma representação pura, mas como a própria essência das coisas. Certamente, outras escolas 
filosóficas se opuseram ao conceito como essência ou desenvolveram outras teorizações. 

1 Segundo Abbagnano (2007), escolástica: filosofia 

cristã da Idade Média.
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No entanto, acredito não caber desenvolvê-las ou confrontá-las neste artigo, por ser o 
artigo um breve espaço de escrita que não permite aprofundamentos muito específicos. No 
entanto, cito a escola dos Estoicos2, que desenvolve a doutrina do conceito como uma teoria 
dos signos: ele seria um signo do objeto e se acha em relação de significação com ele. Dessa 
forma, abre-se caminho para a percepção do conceito não como uma essência necessária ou 
uma substância inerente ao objeto. 

Os Estoicos instauraram um pensamento do conceito como representação do objeto. A partir 
dessa concepção, no decorrer da história, foram desenvolvidas concepções do conceito como 
um processo de signo; ou seja, o conceito se expressa pela linguagem que faz referências 
às coisas (objetos), mas não está necessariamente como essência das coisas. A título de 
exemplo, citamos Tomás de Aquino (1225-1274), que desenvolve a ideia de conceito ligada 
ao conhecimento: visto que o conhecimento se refere a coisas diferentes de si mesmas, se 
estabelece como uma representação das coisas. Ockham (1285-1347), por sua vez, pensa o 
conceito como uma natureza sígnica na qual podem existir diferentes modos de nexo entre 
o conceito e as coisas. Mais modernamente, a concepção de conceito como signo pode 
ser encontrada em correntes filosóficas mais ligadas à filosofia da linguagem (semiótica, 
semiologia...) e também na ciência da psicologia. Modernamente também pode ser encontrada 
a noção de conceito como um corpo formado por ideias, representações verbais e simbologias 
extremamente complexas que constituem as teorias.

Certamente, poderia-se detalhar mais cada teorização sobre o conceito. Mas acredito não 
ser este breve artigo o espaço para tal. Fixo-me ao objetivo de localizar e dissertar sobre as 
concepções de conceito por um modo geral.

 2 Escola Filosófica do período helenista, fundada por 

volta de 300 a.c.  por Zenão de Cício.
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Conceito e design - 
tecendo relações
A partir de duas concepções de conceito encontradas na filosofia (1 - o conceito como essência; 
2 - o conceito como signo), podem ser observadas relações entre essas duas concepções e 
o design. Talvez seja esse o momento mais subjetivo deste artigo; aqui, permito-me fazer 
observações, reflexões no sentido de dividi-las com os leitores. Penso nessas relações e 
reflexões que se abrem como temas para debates e discussões - não tenho a intenção de 
propor um pensamento com a intenção de determinar ou fixar relações do conceito no Design.

Ao tecer relações entre as concepções de conceito e o design, a ênfase será o design de produtos, 
uma vez que tomamos como referência o livro de Baxter – Projeto de produto. No entanto, 
minhas reflexões e observações podem também se relacionar a outras formas de design.

Se em Coelho (2008) o conceito se refere à ideia ou plano, ao entendimento geral, à representação 
geral e abstrata de um objeto e à faculdade de conceber a ideia de uma classe de objetos ou noção 
geral deles, pode-se pensar também nas duas concepções filosóficas do conceito. Para desenvolver 
melhor essa relação, faço uso de um exemplo: uma cadeira - um produto de design.
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1. O conceito como essência. Ao imaginar ou ver uma cadeira, pode-
se fazer a pergunta: qual o conceito da cadeira? Nessa primeira 
abordagem podemos pensar que há uma essência necessária, 
uma substância que faz esse objeto ser uma cadeira. Há uma 
essência que essa cadeira não pode não possuir, pois essa essência, 
independente de qualquer outra coisa, faz desse objeto uma 
cadeira. Independente do estilo, época, formas, época histórica, 
gosto ou olhar dominante, há uma forma básica que responde 
à ideia de cadeira. Aliás, a forma da cadeira existe em função 
dessa essência necessária. Essa essência estaria, de acordo com 
o pensamento Platônico, no mundo das ideias. O objeto cadeira 
existente seria uma cópia dessa ideia. Penso que, independente do 
olhar, valores simbólicos, diálogo da cadeira com outros produtos, 
a essência necessária faz desse produto uma cadeira. Logo, o 
conceito entendido como uma definição através da linguagem 
verbal também nos atesta: é uma cadeira.

2. O conceito enquanto signo. O simples fato de existir um nome 
que se refere ao objeto já instaura a ideia do signo. O nome cadeira 
não é a cadeira, mas uma palavra que a representa, logo um signo. 
Nesse caso, o conceito está na mente, no conhecimento, e este 
faz referências às coisas. Se há uma imagem (imagem acústica, 
como diria Saussure) em nossa mente, se há uma ideia em nossa 
mente, mesmo que em cada mente a imagem seja diferente, a 
palavra cadeira, assim como sua imagem, evocam e representam 
o objeto. Nesse caso, o conceito não estaria no objeto, e sim numa 
representação na mente. Logo, o conceito cadeira aqui se assume 
enquanto signo.  

3. O design parece trabalhar com as duas concepções. Teoricamente, 
os produtos de design podem ter essa essência necessária 
que permite que os reconheçamos. Esse reconhecimento, no 
entanto, ocorre porque essa possível essência necessária (ou ideia 
conceitual) está na mente das pessoas. Mesmo que se comparem 
duas cadeiras diferentes, ainda há muito de semelhante entre elas 
e isso não se deve apenas ao aspecto formal. Apesar das diferenças, 
ambas possuem a mesma essência necessária que as fazem ser 
cadeiras. O mesmo ocorre, por exemplo, quando comparamos dois 
automóveis bem diferentes (marcas, modelos, funções, épocas 
diferentes), ambos ainda são automóveis e são reconhecidos 
como tal. Logo, possuem a mesma essência necessária.

4. O designer, quando (independente de qualquer processo ou 
método) cria um produto que não existia antes (como, por exemplo, 
quando a lâmpada elétrica foi criada por Edison - ou todos os 

produtos que conhecemos um dia foram criados/“inventados”/
desenvolvidos) certamente criou um novo conceito, nova 
concepção e nova essência necessária. O produto possui um 
nome, ideia, referência na cabeça das pessoas. Ele também possui 
um conceito enquanto signo. No entanto, quando o designer 
continua criando novas possibilidades para objetos já existentes, 
trazendo-lhes aperfeiçoamentos (cria novas cadeiras, automóveis 
e todos os produtos que conhecemos), não criam novas essências 
necessárias e, justamente por isso, nesse caso não criam novos 
conceitos. Entenda-se aqui a palavra conceito usada no sentido de 
essência, substância.

Como última parte deste artigo, volto ao uso da palavra conceito 
mais especificamente no design de produtos. Baxter (2000), 
levando em consideração a realidade do mundo contemporâneo, 
o fato do design fazer parte de um sistema industrial, propõe 
um processo que ele mesmo chama de guia para o design de 
novos produtos. Ouso até afirmar que Baxter propõe um método, 
mas a palavra processo traduz melhor sua proposta. Nesse 
processo, o designer deve possuir conhecimentos sobre estilos, 
gestalt, percepção visual e também entender os processos de 
produção industrial. O designer deverá entender também sobre 
desenvolvimento estratégico e percepção das necessidades do 
mundo contemporâneo, e a partir de todas essas observações, o 
designer parte para o desenvolvimento de um novo produto. Para 
chegar ao projeto conceitual, o designer deverá ter pesquisado o 
mercado, as necessidades de um novo produto, comparar produtos 
similares e usar da imaginação, adquirindo conhecimentos para 
gerar o maior número de conceitos possíveis para esse produto. 
Que seriam esses novos conceitos então? Concepções? Ideias? 

Na verdade, como já foi dito na introdução deste artigo, não 
há definição ou explicação detalhada sobre exatamente o que 
Baxter chama de conceito. Tudo indica que o conceito é uma ideia 
inicial da qual dependerá todo o desenvolvimento do produto. 
No entanto, no capítulo 7 (Projeto conceitual), há um exemplo 
bastante interessante, no qual vou me deter: Plastek - análise da 
tarefa de descascar batatas. Segundo o texto, a Plastek, na busca 
por desenvolver um descascador de batatas, fez primeiramente 
uma pesquisa de observação: pessoas descascando batatas 
com diferentes descascadores. A partir da observação, foram 
detectadas falhas nos projetos de tais utensílios. Ao observar a 
tarefa de descascar batatas foram descobertos modos distintos 
para a execução dessa atividade. Novos conceitos surgiram a partir 
da mudança de elementos formais dos descascadores. 
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Ao se analisar as funções de um produto e propor modificações na 
busca de novos conceitos, Baxter nos propõe um interessantíssimo 
procedimento que ele chamou de analogias funcionais: a ideia é 
fazer uma analogia (chamo aqui de comparação) entre as funções 
de um descascador de batatas e princípios de funcionamentos 
de outros produtos. No caso, a função de descascar batatas 
foi comparada analogicamente a produtos como rolo, lixa, 
descascador com motor, aparelho de despelar, lâminas, raladores. 
Há nesse capítulo, na página 182, um quadro com tais analogias. A 
partir desse quadro e dessas analogias, faço algumas observações 
e reflexões.

1. A palavra conceito parece ter sido empregada no sentido de 
novas ideias, novas concepções para o ato de descascar batatas. A 
palavra conceito também está ligada a aspectos formais do “novo” 
descascador que será desenvolvido.

2. Desenvolver um novo conceito, nesse caso, seria desenvolver 
novos aspectos formais do descascador, tornando-o um novo 
produto.

3. No entanto, pode-se tecer relações entre o que foi dito 
filosoficamente sobre o conceito, e o modo como ele aparece 
em Baxter (2008). Diante da proposta de desenvolver um novo 
descascador de batatas, pode-se pensar que já existe um conceito, 
uma essência necessária e por consequência, um produto 
chamado descascador. O designer não cria verdadeiramente um 
novo conceito no sentido de criar uma nova essência necessária. 
No entanto, esse designer, ao confrontar o descascador com 
outros produtos (rolo, lixa, máquina, luva...) num processo que 
Baxter chama de analógico, confronta dois conceitos já existentes. 
Penso que esse novo produto terá seu conceito a partir de dois 
outros já existentes. Se houvesse a criação de um novo conceito e 
uma nova essência teoricamente haveria a criação de um produto 
complemente novo. 

4. Chegar a um conceito faz parte de uma das etapas do processo 
proposto por Baxter.  Pergunto então o que é exatamente esse 
conceito. Esse conceito pode ser um signo, uma ideia na mente 
do designer surgida a partir de vários processos, inclusive pelo 
processo da analogia entre dois ou mais produtos existentes. Esse 
conceito está na mente do designer, mas nem sempre o leitor 
do produto (que não teve acesso ao projeto conceitual) poderá 
reconhecer o conceito no próprio produto. Esse conceito é uma ideia 
que representa (de alguma forma) o produto, mas faz sentido na 
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mente do designer. No entanto, esse conceito obrigatoriamente 
(e mesmo que não seja perceptível) de algum modo estará no 
produto seja no seu aspecto formal, no seu uso.  Pode-se dizer 
que essa ideia é um conceito na mente do designer e é um ponto 
de partida para o desenvolvimento do produto.

5. Esse processo analógico é aberto. Podem ser feitas analogias 
nas quais se evidenciam elos lógicos (por exemplo, há um elo 
lógico entre um descascador de batatas e uma lâmina de corte 
ou um ralador, seja no aspecto formal ou na função). No entanto, 
teoricamente, podem ser feitas analogias nas quais os elos lógicos 
não sejam tão evidentes ou então fazem sentido na mente do 
designer (por exemplo, uma analogia entre descascador de batatas 
e um automóvel ou uma joia).

6. Mesmo como parte de um processo de criação, esse conceito 
torna-se um signo, pois é expresso por alguma forma de linguagem 
(desenho, esquemas, palavras, imagens) que fazem referência ao 
produto. O conceito poderia também funcionar como uma espécie 
de definição que de certa forma revela a possível essência do 
produto desenvolvido. De um modo geral, essa definição se faz 
pela linguagem verbal.



De tudo o que foi dito, duas reflexões a partir de uma síntese:

A palavra conceito em Baxter (2008) mais se aproxima da teorização do conceito como um 
signo que representa o produto - signo esse que pode ser lógico ou não. Certamente esse 
conceito se manifesta de algum modo no produto, mas um leitor que não teve o conhecimento 
prévio desse projeto conceitual não necessariamente identifica o conceito no produto. Penso 
então ser o conceito uma ideia num processo de signo na mente do designer. Caber aqui a 
palavra conceito como próxima da palavra concepção.

Pensando pela perspectiva do designer que trabalha a partir de um produto já existente, ele 
reinventa algo já inventado no sentido de melhorar, aperfeiçoar, atualizar, propor novas formas 
e estilos. A palavra conceito é usada então, nesse caso, como uma ideia ou concepção que se 
agrega ao conceito já existente. Por exemplo: se o designer desenvolve o projeto de uma nova 
cadeira, o conceito cadeira (enquanto essência necessária) não será modificado. No entanto, 
o uso da palavra conceito parece se referir a ideias ou concepções que se agregam à essência 
necessária da cadeira no sentido de propor modificações: melhorias, aperfeiçoamentos, novas 
formas e estilos. 

Termino afirmando que este artigo não tem a pretensão de encerrar ou determinar um 
correto uso da palavra conceito. Longe disso, o artigo propõe algumas averiguações do termo 
no âmbito etimológico e filosófico que servem como suporte para opiniões, reflexões bem 
subjetivas que se abrem para o salutar debate e troca de ideias.

Últimas conclusões2.
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Resumo: Este documento tem como objetivo 
investigar a representatividade de uma 
expressão de arte, no caso o barroco mineiro, 
na dinâmica de criação de um produto de moda, 
enfatizando o valor de estima percebido pelo 
consumidor final. A exploração teórica foi 
fundamental para um entendimento prévio da 
extensão criativa que um designer pode alcançar 
a partir da análise de elementos artísticos e 
culturais de uma determinada região. Através 
do estudo de caso de um designer mineiro de 
moda, pôde-se observar de forma prática e 
real a aplicação da dinâmica de criação de um 
produto advindo de um ambiente simbólico-
cultural, proporcionando a comprovação do quão 
potencial são as manifestações artísticas de 
Minas Gerais para a geração de produtos com 
alto valor de estima.

Palavras-chave: Criação; valor de estima; cultura; 
moda.

a dINâmICa da 
CrIação e o 
Valor de eStIma:3
o caso do barroco e 
a moda mineira
The dynamics of creation and the value of appreciation:
the case of the barroco and the fashion from Minas Gerais

Abstract: This paper aims to investigate the 
representativeness of an art expression, the 
barroco from Minas Gerais state, in the creation 
dynamics of a fashion product, emphasizing 
the esteem value perceived by the final consumer. 
The theoretical exploration was fundamental to a 
prior understanding of the creative extension that 
a designer can achieve from the analysis of artistic 
and cultural elements of a given region. Through 
the case study of a fashion designer from Minas 
Gerais we were able to observe in a practical and 
real way the application of the creation dynamics 
of a product that comes from a symbolic-cultural 
environment, providing the comparison of how 
potential are the artistic manifestations of Minas 
Gerais to the generation of products with high 
value esteem.

Keywords: Creation; esteem value; culture; 
fashion.
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Com a globalização, os processos de criação mudaram. O que antes passava pelas etapas 
normais de um ciclo que resultaria num produto de aceitação e uso comum, hoje passa por 
novas etapas fundamentais para o processo de escolha de um consumidor mais conhecedor 
e exigente.

Nesse cenário, a indústria da moda também mudou o seu conceito de fazer moda. O processo 
criativo que existia para atender a uma demanda pontual do vestir evoluiu para produções 
de sonhos e desejos, enfatizando o valor de estima desse novo produto, valor esse tido como 
elemento de avaliação do que é atrativo e desejável de se ter. 

Para Masi (2000), o comportamento do consumidor se modificou na evolução da sociedade 
industrial para a pós-industrial. Durante essa fase, ocorreu uma profunda mudança na 
constelação das necessidades individuais e na própria estrutura da personalidade dos 
indivíduos. Tais mudanças de comportamento desencadearam efeitos sobre a economia, 
política e estruturas sociais e até sobre as percepções do tempo e do espaço, levando o 
indivíduo globalizado ao conceito de nômade do seu próprio desejo. 

Pode-se dizer que o consumo tornou-se um ciclo vicioso em que meio e consumidor se 
influenciam reciprocamente. O resultado desse comportamento é a imposição da condição 
de status que os produtos personificados dão à sociedade moderna. Essa condição abrange 
não quem produz, mas quem consome a produção. Surge daí uma massa consumidora que 
avalia os produtos sob a ótica de aspectos que vão além da sua funcionalidade e uso, mas 
aqueles chamados de subjetivos, que tomam como requisitos a atratividade, o desejo e a 
posse (GONÇALVES-DIAS; MOURA, 2007).

Nesse contexto, os processos criativos e produtivos precisaram ser readequados. Rech (2007) 
afirma que mercados como os da moda suscitam uma demanda mais dinâmica de criação e 
produção, sugerindo uma atenção para a diferenciação e diminuição do ciclo de vida dos produtos. 
Tudo em prol da renovação permanente da moda, do estilo da imposição de novos processos 
criativos em conformidade com as necessidades e desejos dessa nova sociedade de consumo.

Introdução
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Revisão bibliográfica1.
1.1 Atratividade e valor do produto

Segundo o dicionário Novo Aurélio: “Valor: [...] 8. Fig. Estima, apreço [...]” (HOLLANDA, 1999, p. 
2044) e “Estima: 1. Sentimento de importância ou valor de alguém ou de alguma coisa; apreço; 
consideração; respeito [...]” (HOLLANDA, 1999, p. 836). Os valores representam as crenças dos 
consumidores. Eles expressam os motivos e impulsionam a maneira pela qual os indivíduos 
atingirão suas metas (ENGEL et al., 2000; GOUVEIA et al., 2001).

Gouveia et al. (2001) realizou um estudo cuja a intenção principal foi comprovar a existência de 
valores motivacionais nos indivíduos a partir da “teoria do conteúdo” e da “estrutura universal dos 
valores” proposta por Schwartz. Para Gouveia et al., essa teoria mantém a ideia de que existe um 
conjunto de motivações universais que originam e organizam os diversos valores nas sociedades. 
Esses valores são ranqueados pelos indivíduos através de uma “escala de importância” que varia 
entre: interesses “individualistas, coletivistas ou mistos”, domínios motivacionais “hedonismo, 
poder, tradição, universalismo, etc.” e escalas de importância “nada importante, muito importante” 
(GOUVEIA et al., 2001, p. 135).
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Mesmo que exista uma teoria dos valores motivacionais que permeiam as decisões dos 
indivíduos, o presente estudo visa compreendê-las sob a ótica do consumo. Portanto, utilizou-se 
das pesquisas de Holbrook (1999), cuja proposta foi adotar oito dimensões de valores relacionadas 
ao consumo: eficiência, excelência, status, estima, jogo, estética e espiritualidade. Desses, 
destacam-se o valor de estima e sua empregabilidade como variável criativa no âmbito da moda.

Nos estudos de Holbrook (1999), o valor pode ser “extrínseco ou intrínseco”, sendo que o de 
estima enquadra-se no primeiro, ou seja, aquele que não está inserido no produto desejado, 
mas permite que esse haja sobre o indivíduo. O autor utiliza o exemplo da gravata relatada 
na história “old school”, cuja “estima” aparece quando ela é pendurada de forma destacada 
para que todos que a visualizarem possam se lembrar que seu dono veio de uma “boa escola” 
(HOLBROOK, 1999, p. 138). Observa-se que a estima tem forte representatividade no processo 
de escolha dos produtos, afinal está associada ao status, que se relaciona à cultura social e 
econômica de uma sociedade.

Segundo Engel et al. essa representatividade em geral tem natureza duradoura, influenciando 
a estrutura da personalidade dos indivíduos na decisão de consumo. Ainda segundo eles, 
a compreensão dos valores ajuda a entender as respostas individuais a questões como: 
“Este produto é para mim?” (ENGEL et al., 2000, p. 291). Obviamente, o valor de estima se 
correlaciona com as variáveis imperantes nos aspectos objetivos e subjetivos do processo de 
escolha de um produto e a atratividade é uma delas.

Para Baxter (2003), a atratividade é resultante da percepção estética dominada pela visão. Ao 
visualizar um produto, o consumidor desperta sentimentos, sensações e emoções decorrentes 
da percepção. No Quadro 1, o autor apresenta as quatro formas de atração que a sociedade, 
em geral busca num produto.

Significados 
 
É a atração por design esteticamente aceito pelo  
consumidor comprovado por vendas regulares.  
Não pode ser radicalmente modificado.

É a atração por um design inovador que transmita 
confiança. Grande parte do julgamento feito pelo 
consumidor é pela aparência visual.

A atração está associada a um simbolismo próprio.  
O valor simbólico varia de consumidor para consumidor. 

A atração está associada ao apelo estético. É o 
resultado da incorporação dos aspectos da percepção 
visual e determinantes sociais e culturais ao produto.

Quadro 1 — As quatro formas de atratividade do estilo

Atrativos 
 
Atração daquilo que  
já é conhecido 
 
 
Atração semântica

 
 
Atração simbólica

 
Atração intrínseca 
da forma visual

Fonte: BAXTER, 2003, p. 43, adaptação do autor.
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Já segundo Costa Júnior, a atratividade estética de um produto pode ser influenciada por fatores 
externos e internos à percepção do consumidor (FIG. 1). O autor os caracteriza por “elementos 
visuais percebidos” e “elementos visuais percebidos e efetivamente vivenciados pelo consumidor” 
(COSTA JÚNIOR, 2008, p. 4). Os elementos percebidos são compreendidos por intermédio dos 
fatores estéticos dos quais os aspectos geográficos, demográficos, culturais, sociais e econômicos 
são identificados e filtrados pela percepção do consumidor. Os elementos visuais vivenciados são 
compreendidos como os elementos percebidos, só que a eles são acrescidos influências externas 
como as tendências, revoluções, rebeldias etc.

Entende-se, portanto, que tanto Baxter (2003) quanto Costa Júnior (2008) acreditam que a 
atratividade de um produto é resultante de sua forma visual. Isso foi confirmado por Aires e Carvalho1 
ao analisarem um estudo realizado no Japão. O estudo tratou da comparação da funcionalidade dos 
objetos, no caso caixas eletrônicos de bancos 24 horas, que tinham como única diferença a estética. 
Demais requisitos foram preservados de forma idêntica (funcionalidade, número de botões e modo 
operacional). Os autores relatam que depois de testados por um considerável grupo de usuários, a 
forma mais atraente foi designada mais funcional. Conclui-se que a atratividade impulsiona os objetos 
para a posse já que o sistema emocional está intimamente associado a fatores comportamentais. 

Constata-se, então, a necessidade da integração da atratividade estética à funcional no processo de 
desenvolvimentos de produtos, distanciando o ato de criação da antiga metodologia projetual. Afinal, 
o antigo conceito de criação atendeu, por muitas décadas, às necessidades básicas do consumidor. 
Porém, a sociedade atual requer novos pressupostos de criação, não se eximindo da funcionalidade, 
mas exigindo uma interligação desses novos requisitos ao produto final (MORAES, 2010).

   1 AIRES, R.; CARVALHO, M. A integração emoção e 

cognição no contexto da cultura projetual. Disponível 

em: <http://infojur.ufsc.br/aires/arquivos/Artigo%20

Emocao%20Cognicao%20Cultura%20Projetual.pdf.>. 

Acesso em: 13 de mar. de 2011.

Elementos visuais 
percebidos

Influências externas

Tendências

Despadronização

Revolução

Rebeldia

Elementos visuais 
percebidos e vivenciados

Influências internas

Aspectos geográficos

Aspectos demográficos

Aspectos culturais

Aspectos sociais

Aspectos econômicos

FIGURA 1. Fatores influenciadores da estética de um produto percebidos pelo consumidor
Fonte: COSTA JÚNIOR, 2008, p. 4.
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1.2 O processo criativo da moda

Ainda que o “criar” seja uma incógnita diante de tantas variáveis que possam surgir durante 
essa etapa, idealizar produtos voltados para o mercado da moda no contexto atual precisa, 
além de seguir tais padrões, transformá-los em elementos atrativos e desejáveis. 

Vicent-Ricard (1987) afirma que a criação de produtos de moda em geral obedece aos 
seguintes estágios - análise, elaboração, criação e difusão. No primeiro estágio, o designer 
faz uma análise sociocultural dos consumidores que absorverão seus produtos. O estágio da 
elaboração serve para adequar a metodologia que será utilizada na criação para que se tenha 
um produto tecnicamente perfeito no final de todas as etapas. O terceiro estágio, ou o da 
criação, é quando o designer põe em prática as duas etapas anteriores. Já na difusão ou quarto 
estágio, acontecem as estratégias de marketing e vendas do produto criado e acabado.

Do ponto de vista do terceiro estágio, objeto de estudo deste artigo, a análise sociocultural 
dá a representatividade significativa no processo de criação de moda. É nesse estágio que o 
designer busca, através de pesquisas, artifícios que atendam todos os padrões estratégicos 
de mercado e todos os valores ditos como essenciais para despertar o desejo. Ele faz 
seleções, desenvolve apropriações e combinações de formas e elementos, transformando-
os e traduzindo-os em produtos. Esse tipo de levantamento é requisito indispensável para 
a percepção e entendimento das diversas correntes que permearam a criação de produtos 
(VICENT-RICARD, 1987; SALLES, 2004).

Cidreira (2005) reconhece esse estágio como o que mais se aproxima de uma produção de 
arte. Mesmo que alguns designers opinem sobre a não relação da moda com a arte, deve-se 
considerar a segunda como ferramenta que desencadeia a primeira. Como artista, o designer 
de moda deve buscar fontes que o possibilite formar novas ideias, tornando possível a 
transferência de um ritual de pesquisas para o produto que se deseja criar. De todo modo, a 
capacidade que um produto de moda tem em atingir o sucesso está relacionada a diversos 
fatores, entre os quais se destacam o grau de aceitação por parte do público, o grau de inovação, 
seu valor estético, de atratividade e de satisfação, cujos requisitos foram destacados até aqui. 

1.3 Cultura e criação de moda

Para Kotler (1996), o caminho para o desenvolvimento de novos produtos inicia-se quando 
o mercado é minuciosamente analisado e satisfeito. A partir daí, define-se grupos de 
consumidores-alvo, rastreando o mercado que se quer atingir. No caso da moda, a primeira 
etapa da cadeia produtiva é a criação, e ela é fundamental na delimitação estratégica desse 
público. 

Constata-se então que a criação da moda passa por uma vasta procura de materiais, elementos e 
sinais que possam retratar um momento, cultura, situação. Assim, ao final, torna-se uma expressão 
artística contextualizada em produtos atrativos, usáveis, desejáveis e comercializáveis.
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Quando as pesquisas de moda partem dos elementos culturais de um dado grupo social, percebe-se 
que essa transferência só acontece quando se faz a interação entre os elementos pesquisados e o 
próprio pesquisador. 

Para Lahire (2006), essa transferência deve partir de um estudo profundo da cultura de uma 
sociedade, de seu comportamento, evolução, valores e símbolos próprios. O resultado criativo 
advindo desse contexto culminará, em sua maioria, na formação de produtos com influências 
culturais sintetizadas, subjetivas e sutis. O autor acredita que a “fraca” ou “forte” legitimidade que 
um campo cultural proporciona pode ser delimitada pelo aprofundamento ou não feito pelo designer. 
Porém, em geral, no caso da moda, isso não acontece na íntegra. Isso porque conceitualmente 
cultura é algo construído, somado e variante - o que por si só impossibilita a imposição de formas. 

Para Laraia (2001), cultura é um processo cumulativo, e o homem é o resultado do meio cultural em 
que foi socializado. Assim, ele torna-se herdeiro desse processo que é proveniente de experiências 
adquiridas ao longo de muitas gerações que o antecederam, desenvolvendo a partir daí valores 
próprios.

Santana (2001) mostra que, de um modo geral, o homem diante de suas necessidades de 
autoafirmação, tende a modificar algumas bases dessa herança, tornando a cultura possível de 
mutação. Para ela, cultura é um produto da atividade humana, portanto, não é estática. O apelo 
cultural de uma dada sociedade é rico em símbolos oriundos das gerações passadas e que podem 
ser em geral retrabalhados para as atuais e futuras gerações. Essa mutação é vantajosa já que a 
manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite novas invenções e inovações 
(LARAIA, 2001).

 Ainda no contexto da simbologia cultural, Arantes (1981) afirma que esses elementos culturais não 
significam nada se tratados individualmente, ou seja, só se tornam legítimos quando conceituados 
como participantes de um grupo. As variadas compreensões dos elementos inseridos nesses 
grupos são os chamados eventos culturais. A partir daí a cultura torna-se atividade concreta no 
processo criativo de produtos, gerando respostas do mercado consumidor.
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Para efeito de estudo, fez-se uma análise do barroco mineiro como potencial fonte de 
inspiração no processo de criação e geração de produtos de moda com alto valor de estima.

É sabido que o barroco já serviu de inspiração para a criação de moda. Roncoletta (2006) 
destaca Gloria Coelho como uma designer que mistura as influências do mundo e da 
história, enfatizando o contexto cultural em suas criações. Em 2006, em sua coleção de 
inverno denominada Diamante Negro, a designer se inspirou no barroco para criar peças 
que lembravam os babados, volumes e cores do período. Os tecidos utilizados imprimiam 
um contraste entre a leveza das formas e o peso dos materiais utilizados nas construções 
arquitetônicas. O resultado foi uma coleção representada pelas simbologias daquela época.

Historicamente, o período barroco surgiu no século XVII, fruto de diversos eventos políticos, 
culturais e religiosos iniciados na Espanha e expandidos para outros países da Europa como 
Itália, França e Portugal. No Brasil, o barroco sofreu a influência cultural do domínio português na 
chamada era do Brasil Colonial. A carga simbólica originária do período europeu acumulou-se na 
cultura mineira através das artes e da arquitetura regional. Esse patrimônio cultural foi recriado 
nos mais diversos produtos, inclusive na moda, tornando-se um autorretrato dessa sociedade 
que, mesmo que modificada e reinterpretada, tornou-se única e singular em sua origem. 

Segundo Andrade (2005), o barroco mineiro teve particularidades únicas em relação às demais 
manifestações barrocas brasileiras. Isso se deu devido à intensa proximidade entre o povo, a 
religiosidade e a busca pelo ouro, gerando manifesto popular e ostentação de riquezas, além das 
influências culturais portuguesas.

As igrejas, especialmente das cidades de Ouro Preto, São João del-Rey e Tiradentes, em Minas 
Gerais, foram construídas pelo povo com características próprias da arte barroca europeia. Porém, 
a dificuldade de materiais específicos da Europa e a abundância de outros materiais tipicamente 
mineiros como a pedra-sabão, o cedro e outros fizeram com que suas formas assumissem 
uma posição diferenciada diante das artes brasileiras. O barroco das igrejas mineiras “congrega 
harmonicamente arquitetura, pintura e escultura, numa manifestação cultural plena, destacando-
se pela extraordinária condição de todas as suas manifestações” (ANDRADE, 2005, p. 127).

O estudo de caso2.

   

  

 

  
FIGURA 1 - Símbolos do Barroco Mineiro 

Fonte: BITENCOURT, 2006.  FIGURA 1 - Símbolos do Barroco Mineiro
Fonte: BITENCOURT, 2006.
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2.1 Coleção primavera/verão 2009 - Victor Dzenk

O barroco mineiro é um vasto campo de ideias para a criação de moda. Nesse contexto, o designer 
Victor Dzenk desenvolveu sua coleção primavera-verão/2009, tomando como inspiração criativa os 
traços da Estrada Real e do Barroco Mineiro. 

A partir da conotação elegante e sedutora do barroco, suas formas curvas simétricas e assimétricas, 
suas cores, o brilho do ouro e os tons pastéis do cedro refletidos nos altares e lustres das igrejas 
mineiras, o designer construiu um acervo de ideias e as representaram em saias, vestidos, echarpes, 
shorts e blusas (FIG. 2). Elementos como os florais dos oratórios, anjos, lustres e arabescos de teto 
e fachadas foram representados na coleção, mostrando a proximidade da moda e artisticidade de 
uma região rica em simbolismos como a mineira. 

As linhas arquitetônicas do estilo barroco são grandes fontes de inspiração transformadas em shapes [...]. Grande 

destaque também para os vestidões esvoaçantes e vaporosos que tiveram como referência as camisolas usadas no 

período barroco. Em contra ponto ao volume aparecem também shapes mais ajustados, tipo “agulha”, com peças bem 

femininas e sensuais (DZENK, 2009).

O resultado foi retratado em peças femininas detalhadas em pormenores coloridos e alegres, 
com cores fortes misturadas a tons neutros. Peças estruturadas e esvoaçantes se contracenaram, 
permitindo uma coleção eclética em formas e comprimentos. 

Os elementos culturais não apareceram de forma explícita nos produtos, afinal, não foram criados como 
um retrato autêntico da cultura pesquisada, mas carregaram traços subjetivos extraídos e transferidos 
pelo exercício da criação. O resultado é o reconhecimento da cultura por parte do consumidor, enfatizando 
o valor de estima da região e despertando a aceitação dos produtos em seus processos de escolha e 
compra. Observou-se que a cultura foi transformada e inovada, não de forma isolada, mas com o esforço 
de toda uma pesquisa por parte do designer (LARAIA, 2001).

   

  

 

  

 

  

FIGURA 2 - Imagens do desfile da coleção primavera-verão 2009 do designer Victor Dzenk/Fashion Rio/ RJ. 
Fonte: NASEH, Charles. Fotografia. Disponível em: 

< http://chic.ig.com.br/materias/489001-489500/489414/489414_1.html>. Acesso: 11 ago. 2011. 
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Conclusão3.
É na etapa de criação que o designer consome um precioso tempo de pesquisa, fundamental 
para a aceitação dos produtos pelos consumidores. Esses consumidores por sua vez demons-
tram em suas análises de compra, a busca por produtos com alto valor de estima e ricos em 
informações, tornando-os atrativos para a aquisição. 

O barroco apresentou-se como uma potencial fonte de inspiração para os designers de moda 
brasileiros. Afinal, ele é um dos maiores patrimônios culturais de Minas Gerais e do Brasil. A 
riqueza cultural da região aliada aos elementos específicos de sua história permite afirmar 
que ela é berço de simbolismos capazes de dar um aporte de informações importantes na 
etapa de criação de produtos, principalmente os da moda. 

O trabalho criativo da coleção primavera-verão 2009 do designer Victor Dizenk mostrou que 
arte e cultura convivem harmoniosamente na moda e ambos exaltam o valor de estima apre-
ciado pelo consumidor. Percebeu-se que Minas Gerais tem características artísticas marcan-
tes, capazes de gerar produtos com alto valor agregado, atendendo não só o mercado brasi-
leiro, mas todo o contexto mundial.
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Resumo: Este artigo estuda as formas e 
os matizes primários da estampa chita. 
Embasando-se na teoria de Goethe1 (apud 
KANDINSKY, 1996) sobre as cores, se tentará 
respaldar a seguinte afirmação: a chita é 
mitológica por ter em si cores e formas que a 
colocam como ícone de brasilidade. Entende-se 
ícone na visão peirceana, isto é, como signo em 
que as condições de significação prescindem a 
existência de seu objeto. A chita é ícone porque 
ela ultrapassa sua forma pano para representar  
a identidade multicultural do povo brasileiro.

Palavras-chave: Estampa chita; cores; formas; 
ícone de brasilidade.

eStamPa ChIta: 4 ícone de brasilidade em 
cores e formas
Cheetah: color and forms as brazilians icon’s

Abstract: Will be done that article, a study about 
forms and primary hues of the cheetah print. 
That  world are based up of Goethe’s (1810 apud 
KANDINSKY) theory about the colors will attempt 
to endorse the following  statement: the cheetah 
print is the mythological, having itself, the colors 
and forms that place as an icon of Brazilians. It 
is understood icon in Peirce’s vision, that is, as a 
sign that the meaning  condition’s dont depend 
the existence your object. . The cheetah is an icon 
because it overcome its shape rag to represent the 
multicultural identity of the brazilian people.

Keywords: Cheetah print; colors; forms; icon of 
brazilians.

Emanuela Francisca 
Ferreira Silva

PUC Minas 
assismusic@bol.com.br

  1  Doutrina das cores, de Johann Wolfang Von Goethe(1815), é a obra estudada por Kandinsky.
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A composição  de uma 
estampa e seus preceitos 
indianos

1.

A estampa chita foi vestido de escrava e também alcobaça2 da elite portuguesa. Foi 
ainda a estampa das toalhas de cozinha e, de tempos em tempos, é lembrada em 
adereços e modelos de grifes e de desfiles da alta costura. Está, pois, presente na 
cultura de massa e em produtos refinados da moda. 

Apesar dessa capacidade de transitar em variadas situações, estando dentro e fora do 
sistema da moda, a estampa chita permanece à margem da cultura, não conseguindo 
se libertar do estereótipo de “tecido de pobre”. 

Por ser tão popular, as chitas receberam vários nomes. Na Enciclopédia da moda lê-se:

Chintz: do hindi  “tecido estampado”. É um pano de algodão que adquire brilho mediante goma. 

Geralmente, traz desenhos de flores, frutas e pássaros sendo popular para forrações desde a década 

de 1600. A princípio, a maior parte do chintz era importada da Índia, mas, à medida que a produção 

aumentaria no Reino Unido, os britânicos começaram a exportá-lo para a Europa. No início da década 

de 1980, foi utilizado para fazer roupas de moda (O’HARA, 1992, p. 81).
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2 Alcobaça: tecido popular descendente direto dos 

palampares – palavra derivada de palang (cama no idioma 

hindu) e posh (cobrir no idioma persa). Por ser tecido 

de tramas mais fechadas, compostas por mais fios (ao 

contrário do urdume em que a estampa chita ficara mais 

conhecida), era muito procurado entre os portugueses. 

Nele se estampava a chita. Porém, se desconhece a 

origem do nome alcobaça. Existe a cidade de Alcobaça, 

que está situada entre a Serra dos Candeeiros e a costa 

atlântica, a 42 metros de altitude e rodeada pelos 

rios de Alcoa e Baça – sossegadas testemunhas da 

presença romana e visigótica. Essa cidade, que nasceu do 

castelo árabe ao qual se juntou, pouco tempo depois, o 

mosteiro cristão, não possui nenhum registro de tecidos 

estampados ou alguma tradição de estamparia. Ferreira 

diz que “a tradição referente ao fabrico de tecidos em 

alcobaça é um dos maiores enigmas da história industrial 

portuguesa, uma vez que não se sabe ao certo de onde 

vem esse nome para o tecido” (FERREIRA, 2003 apud 

MELLÃO, 2005, p. 57). 



Na Índia, o tecido era chamado de cálico, palavra derivada de Calicut (Calcutá) e também conhecido 
por chint, vocábulo hindu que significa pinta ou mancha. Na Inglaterra, recebeu o nome de chintz3, 
que significa tecido de algodão barato, estampado em toda a sua superfície de forma vívida, com 
brilho encerado devido à goma utilizada. 

 Esse termo, com o tempo, passou a designar todo o tecido exportado da Índia para a Inglaterra que 
apresentasse a padronagem floral complexa.

Em Bizâncio, a utilização das cores era também surpreendente. O roxo era reservado para o casal 
imperial, mas todas as outras cores eram usadas nas roupas dos ricos. Muitos trajes eram fartamente 
estampados com animais, flores e cenas bíblicas4. As roupas bizantinas eram paradoxais às 
vestimentas romanas, se orientalizando cada vez mais.  Como o caftan - manto abotoado na frente 
- utilizado pelo imperador Justiniano e a coroa que passa a ser fechada - chamada de camelaukion. 

Essa orientalização do uso de cores fortes e estampas foi marcada definitivamente no final do século 
XVI, quando em 22 de março de 1498, Vasco da Gama, ancorando em Calcutá, encontrou tecidos de 
algodão estampados (FIG. 1) que se tornariam uma das marcas registradas do Brasil. Menos de um 
século depois, os conquistadores espanhóis Pizarro e Cortés encontraram nas Américas do Sul e 
Central tecidos de algodão estampados pelos incas e astecas em tons de vermelho, amarelo, azul, 
verde e preto.

Em relação aos ameríndios brasileiros, lê-se no documento A relação do piloto anônimo, no qual um 
tripulante da armada de Cabral assinala: 

As suas casas são feitas de madeira, cobertas de folhas e ramos de árvores, com muitas colunas de pau pelo meio, 

e entre estas e as paredes pregam redes de algodão nas quais pode estar um homem, e diante de cada rede fazem 

um fogo, de modo que numa só casa pode haver quarenta ou cinqüenta leitos armados a modo de teares (COSTA; 

BERMAN; HABIB, 2000, p. 20).

 
A. Estampa chita em padrão indiano                                  

B. Variações da estampa chita em padrão brasileiro

3 Em Portugal, a estampa chita recebeu o  

nome de pintado, devido às suas cores.  

Na Holanda, ganhou o nome de sits. 

 4 Há registro de um senador bizantino que tinha 

em sua toga uma série completa de quadros 

representando a vida de Cristo.

   

 

FIGURA 1 - Estampa chita
Fonte: BITENCOURT, 2006.

A. B.
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Dicotômica, a estampa chita - objeto de pesquisa deste artigo - é ícone de brasilidade. A 
palavra ícone vem do grego eikon, que significa imagem. Essa imagem tem semelhança entre 
a representação e o objeto. Tomando o pano chintz como o objeto e a multiculturalidade 
brasileira como a representação gerada pela imagem que se faz do mesmo. Ao se olhar para 
a estampa chita, reconhece-se o Brasil de norte a sul, nas vestimentas das festas folclóricas, 
no artesanato ou no sistema da moda. É com essa afirmação que se pretende fazer pequeno 
estudo sobre as cores presentes na estampagem de chita. Para tanto, inicia-se estudando as 
formas presentes na chita, sobre o nome flor. 
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2. Flores como configuração 
visível da chita
Persiste-se, neste primeiro momento de análise, na questão da forma, posto que se o objetivo 
principal de todo pintor é a cor, a insistência inicial tem de estar no desenho.  A área, que é a linha 
que dá forma ao objeto, será preenchida pelo volume cor. Esta relação forma e cor é o ponto de 
apoio no estudo semântico da estampa chita. Por ora, se permanecerá na forma.

A estampa chita e suas versões chitinha e chitão têm como forma predominante as flores. A forma 
é a configuração visível do conteúdo, isto é, ela informa sobre a natureza das coisas, a aparência 
externa que essas possuem. É por meio da percepção visual que a estampa floral em sua forma no 
espaço - linha colorida, área colorida ou volume colorido - é captada e recebida no sistema neural.  

Pauli “afirma que há uma anterioridade da expressão em forma em relação à expressão em cor” 
(PAULI, 1997, p. 388). Acontece primeiro o espaço do objeto, que é construído pelo artista, que recebe 
o colorido depois. Ainda que forma e cor sejam concebidas simultaneamente, a forma é anterior ao 
colorido, posto que não se dá cor ao que não existe em traço e área, mentalmente ou fisicamente.
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A forma da chita expressa o objeto flor, imitando a disposição de suas partes no espaço. 
Segundo Pauli:

Ocorre uma aparente ilusão de separação quando o desenho se faz em preto para depois receber as cores. Mas o 

próprio desenho em preto é um contraste com o branco não atingido pelo traço preto. O prosseguimento posterior 

com cores mais definidas, não é nada mais que o prosseguimento de algo que já começou no mesmo desenho 

(PAULI, 1997, p. 387).

Há, pois, um elo que une intrinsecamente forma e cor no processo de estampagem da chita. 
Ambas, cor e forma, se imbricam para representar simbolicamente essa estampa que é ícone 
de brasilidade como se verá mais adiante.

 Sabe-se, porém, que o processo de percepção das formas em geral não procede passivamente 
e de maneira linear. Segundo Arnheim:

O mundo das imagens não se satisfaz em imprimir-se simplesmente sobre um órgão fielmente sensível. Ao 

contrário, ao olhar para um objeto procuramos alcançá-lo. Com um dedo invisível movemo-nos através do espaço 

que nos circunda, transportamo-nos para lugares distantes onde as coisas se encontram, tocamos, agarramos, 

esquadrinhamos suas superfícies, traçamos seus contornos, exploramos suas texturas. O ato de perceber formas 

é uma ocupação eminentemente ativa (ARNHEIM, 2006, p. 36).

A forma lida pela percepção visual não é, pois, a encontrada fielmente na natureza. Cada 
forma traz em sua configuração grande carga semântica, em que a condição humana é 
responsável pela leitura e simbologia que faz de cada imagem. Ao trazer para si a imagem, 
o expectador coloca nela suas impressões e experiências, na tentativa de decodificá-la. A 
configuração, portanto, não pode ser percebida como uma forma em particular, mas como um 
tipo de forma intricado de percepções e simbologias por parte de quem a vê.

A estampa chita não é analogon do real. Ela “re-presenta” flores por meio de desenhos e 
arabescos bidimensionais que estão aquém de sua natureza física. Sua forma é definida por 
traços irregulares, “jogada meio de qualquer jeito, e o resultado é um tanto ingênuo; e é isso 
que é bonito” (PASCOLATO5, 2005 apud MELLÃO, 2005, p.134).

O que se vê são apenas algumas características do objeto. O espectador, ao observar uma 
flor, pode dispor-se a enxergar somente suas pétalas ou, se preferir, somente o movimento 
do caule em relação ao vento. Captam-se algumas particularidades da forma que se observa, 
pois há percepções diferentes para cada objeto decodificado.

A chita em particular é uma representação estampada em escala industrial que tem a mesma 
forma timbrada repetidas vezes no tecido. Assim como uma paisagem pintada tem pouca 
relação com a tela em que foi retratada com traços de pigmentos, a chita em flores - que 

 5 Pascolato foi entrevistada por Mellão no ano de 2005.
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é o motivo que mais a caracteriza - tem muito pouca relação com a trama em que é fixada. Mas, 
“a forma sempre ultrapassa a função prática das coisas encontrando em sua configuração as 
qualidades visuais como rotundidade ou agudeza, força ou fragilidade, harmonia ou discordância. 
Portanto são lidas simbolicamente como imagens da condição humana” (ARNHEIM, 2006, p. 90).

A configuração da chita é percebida pelo visível e atinge profundamente quem a vê. Ela ultrapassa 
a projeção ótica do objeto que representa, posto que a chita é equivalente e interpretada com 
propriedades particulares - traços irregulares e arabescos. “O ato elementar de desenhar o contorno 
de um objeto no ar, na areia ou numa superfície de pedra ou papel significa a redução da coisa a seu 
contorno, o que não existe como regra na natureza” (ARNHEIM, 2006, p. 129). 

A estampa chita representa flores no tecido, na porcelana ou no papel com uma semântica que faz 
com que a percepção visual, pela qual ela é conhecida, ligue-a a sentidos interiores e particulares. 
Isso lhe outorga simbologias próprias como se verá mais adiante neste capítulo. 

A chita com sua configuração em tecido é matéria morta que é vivificada pela ação espiritual de 
quem a vê. Ela preenche ressonâncias anteriores à percepção visual que faz com que cada olhar 
seja complementado por experiências inerentes de cada observador. Kandinsky afirma que “o valor 
espiritual está então à procura de uma materialização. A palavra material desempenha aqui o papel 
de ‘um armazém’ no qual o espírito, como um cozinheiro, vem escolher o que lhe é necessário em 
semelhante caso” (KANDINSKY, 1996, p. 140).

A simbologia que as flores possuem se difere para cada um. Interessante verificar que a chita, 
com sua representação em flores, preencheu ao longo do tempo o espaço espiritual de muitos 
brasileiros e passou a representar o Brasil como manifestação  visível  da cultura popular - em 
que o massivo e o folclórico se hibridizaram. “A forma é a expressão exterior do conteúdo interior” 
(KANDINSKY, 1996, p. 142). 

A forma como expressão visual do interior representa para cada observador, uma semântica própria. 
Quando o coletivo começa a identificar a mesma forma com semântica igual, a configuração dessa 
forma torna-se ícone. A observação estética da estampa chita a coloca no segmento popular, que 
visa ao prático e utilitário (CANCLINI, 1998), mas sua simbologia ultrapassa o elemento estético 
reduzido, elevando-a como poderoso elemento de iconicidade.

A forma flores grandes ou miúdas transcrita para o tecido possuía finalidade prática - tampar 
imperfeições do tecido - mas o expectador da chita ultrapassou esta forma de perceber através do 
visível. Houve uma ressonância interior dessa forma que se consolidou através do tempo e que é 
confirmada pelas memórias da estampa chita. “Se o leitor considerar um objeto qualquer colocado 
sobre sua mesa (uma ponta de charuto que seja), aprenderá seu sentido exterior ao mesmo tempo 
em que experimentará sua ressonância interior” (KANDINSKY, 1996, p. 155).

A forma chita estampada em matéria morta torna-se viva quando ressoa em quem a percebe, pois 
exerce ação interior, espiritual sobre o mesmo. As experiências que se formaram nas memórias da 
chita fizeram com que flores grandes ou pequenas se transformassem em ícone de brasilidade. 
Para se compreender melhor esse segundo significado que a chita recebe, é preciso primeiramente 
fazer um estudo de suas cores e da psicodinâmica das mesmas, para que forma e cor, que são 
praticamente indissociáveis, sejam fonte material para o estudo semântico da estampa chita.
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3. Cores em chita e 
suas psicodinâmicas
A cor está presente no mundo visível, sendo constantemente associada a estados 
de espírito, a aspectos físicos e mentais. Enfim, ela está presente nas mais diversas 
atividades humanas. Entendendo psicodinâmica como o estudo dos processos 
mentais e emocionais subjacentes ao comportamento humano e a sua resposta aos 
estímulos do ambiente, será feita pequena reflexão sobre a psicodinâmica das cores 
presentes na estampa chita e as simbologias pertencentes a cada uma. 

A partir dos estudos das cores de Kandinsky, baseados na Doutrina das cores, de 
Johann Wolfgang Von Goethe (1810), pretende se tecer algumas analogias pertinentes 
acerca dos matizes vermelho, azul, amarelo e verde, presentes na estampa chita. 
Sabe-se que Kandinsky em seu livro Do espiritual na arte (1996), refletiu forma e cor 
como significantes capazes de significados próprios com um propósito dividido entre 
análise formal e científica das condições da criação artística6 e um saber que buscou 
na exterioridade o princípio interior. “A teoria das cores de Kandinsky, como a de Paul 
Klee, faz parte de uma teoria da criação, em que o artista investiga todos os elementos 
básicos da composição visual: cor, ponto, linha e plano” (BARROS, 2006, p. 156).

Estudar as cores e suas associações com o espiritual é fundamental para se fazer 
estudo semântico da estampa chita e entender como se forma seu segundo significado 
de ícone brasileiro. A chita se encontra no entre-lugar devido às associações que se 
fazem a partir de suas formas e cores. Kandinsky (1996) trabalhou o subjetivismo 
das cores, em que a arte deve corresponder a uma necessidade interior. Segundo ele, 
essa questão é fundamental para a arte nova.

6 Em 1922, Kandinsky é convidado a lecionar na 

Bauhaus de Weimar. Seu conceito de síntese e 

suas convicções críticas a respeito dos elementos 

fundamentais da criação vieram ao encontro dos 

ideais da escola. 
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As cores usadas na chita são geralmente o amarelo, o azul, o vermelho e o verde.  O branco e 
o preto são usados somente em contornos. Como o primeiro é a mistura de todas as cores e 
o segundo é a ausência de cor, eles não serão considerados neste estudo. 

Segundo Mellão, “a chita era impressa sempre em três cores. A Fabril Mascarenhas nunca 
usou mais de seis cores no chitão e chegou a ter mais de 150 estampas diferentes” (MELLÃO, 
2005, p. 118). Conclui-se que seja por isso que as cores fundamentais, amarelo, azul e 
vermelho, e a secundária verde sejam as cores predominantes da estampa chita. Além do 
que, os próprios indianos utilizavam pigmentos naturais para colorir a estampa somente com 
essas cores e suas possíveis variantes. 

O amarelo é de matiz eminentemente luminosa e brilhante que está situada acima da 
intensidade normalmente exercida pela vista. O amarelo simboliza o ouro por causa de sua 
semelhança com esse metal. O sol também é associado ao amarelo, assim sendo, é cor 
excitante, inspirando bom humor e alegria. O amarelo claro é uma cor quente, associada 
muitas vezes ao misticismo e à sensação térmica.

Para Goethe7 (apud KANDINSKY, 1996). Toda cor quente tende para o amarelo, possuindo 
assim característica material que se aproxima do espectador. Já a cor fria tende para o azul, 
cujo movimento se afasta do espectador. Kandinsky afirma “que o amarelo se irradia, adota 
movimento excêntrico, e aproxima-se quase visivelmente do observador” (KANDINSKY, 1996, 
p. 89). O amarelo tem, pois, nas impressões psíquicas kandisnkianas, um movimento que se 
afasta do centro em direção ao expectador. Conclui-se que essa cor pode por vezes cansar a 
percepção visual se não for usada moderadamente.

Para Kandinsky (1996), o primeiro grande contraste entre as cores se faz entre o amarelo e o 
azul. O matiz azul possui movimento concêntrico, que “pode ser comparado ao de um caracol 
que se retrai em sua casca. Distancia do observador” (KANDINSKY, 1996, p.89).

O azul possui pouca luminosidade e pouco brilho, estando situado na linha desejável da 
percepção visual, tranquilizando e descansando o olhar. A expressão “tudo azul” aparece em 
diversas situações humanas associada à felicidade e tranquilidade, ao “estar tudo bem”. O 
azul também é muito associado a pessoas introvertidas e tímidas. Conclui-se que é por isso 
que Kandinsky contrasta o azul com o amarelo, o primeiro descansa e o segundo tenciona. 
Enquanto o amarelo chama para o exterior, o azul se ocupa de representar o estado da alma, 
o interior.

Para Kandinsky, outro par de contrastes entre as cores ocorre entre o vermelho e o verde. 
O vermelho figura ao lado do amarelo e do laranja - proveniente da mistura dessas duas 
cores primárias - como croma da natureza. Sua luminosidade e brilho o destacam e excitam 
atividades humanas como as viris8.  “O vermelho claro quente evoca força, impetuosidade, 
energia, decisão, triunfo; [...] já um tom de vermelho médio é paixão que queima com regularidade, 
contem força segura de si que não se deixa facilmente recobrir, mas que, mergulhada no azul, 
apaga-se como um ferro em brasa na água” (KANDINSKY, 1996, p. 97).

7 Doutrina das cores de Johann Wolfang Von Goethe 

(1815) é a obra estudada por Kandinsky (1996).

8 Segundo Pauli, “a cor vermelha é aproveitada com o 

fim de estimular os introspectivos, estimular as mentes 

oprimidas, soerguer os desânimos, aumentar a tensão 

muscular e a pressão arterial” (PAULI, 1997, p. 315).
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O vermelho como cor autoconfiante, cheia de vida, ardente, agitada. Ele parece ser ao mesmo 
tempo quente e frio, possuindo riqueza de possibilidades interiores. Os variados tons de 
vermelho evocam diferentes estados de espírito. 

O vermelho tal como o imaginamos, cor sem limites, essencialmente quente, age interiormente como uma cor 

transbordante de vida ardente e agitada. Entretanto, não tem o caráter dissipado do amarelo, que se propaga 

e se consome de todos os lados. Apesar de toda a sua energia e intensidade, o vermelho atesta uma imensa 

e irresistível potência, quase consciente de seu objetivo. Nesse ardor, nessa efervescência, transparece uma 

espécie de maturidade masculina, voltada, sobretudo para si mesma e para a qual o exterior conta muito pouco 

(KANDINSKY, 1996, p. 97).

O vermelho tem movimento em si, conclui-se que seja por isso que ele atrai a percepção 
visível. É interessante verificar que as flores presentes na natureza não são dominantemente 
vermelhas, mas as que possuem esse matiz em sua forma se destacam, sendo muito mais 
requisitadas. A paixão é muitas vezes representada pelo coração vermelho ou pelas rosas 
vermelhas, que acentuam o caráter viril da ação.

O matiz verde é a mistura dos contrastes verde e azul, ele representa, pois, a anulação, a 
ausência das forças citadas. O verde é cor de equilíbrio, que transmite paz e satisfação. Como 
ele é a união dos dois grandes opostos, ele se torna repousante e tonificante. É contrastante 
com o vermelho que é tenso e viril. Em conformação com o azul, uma das cores que o compõem, 
o verde é repousante e exerce importantes funções psicológicas moderadoras9.

O verde seria o ponto de equilíbrio entre o azul e o amarelo, que são díspares e opostos em 
tudo. Para Kandinsky, a verde é a mais calma de todas as cores. Ao clareá-lo com a adição do 
amarelo, o verde adquire juventude, alegria e força. Mas se ele estiver dominado pelo azul, 
torna-se mais grave, mais introspectivo. “Ao ser misturado com o branco e o preto, o verde volta 
a suas características primordiais de passividade e equilíbrio. Isto é possível, pois o preto é fogueira 
extinta, consumida, que deixou de arder, imóvel e insensível como um cadáver sobre o qual tudo 
resvala e que mais nada afeta” (KANDINSKY, 1996, p. 95).

É interessante verificar que a estampa chita dificilmente utiliza o preto, ele só é usado para o 
preenchimento de contornos e arabescos. Isso afasta a tristeza de que fala Kandinsky, deixando a 
estampa alegre e forte. Preto e branco estão na chita como que a ocasionar inúmeras possibilidades 
que se tornam realidade nos matizes amarelo, vermelho, azul e verde.

Os contrastes de cores azul e amarelo, vermelho e verde refletidos por Kandinsky estão presentes 
na estampa chita, preenchendo a configuração da estampa floral. Nela, eles se amolgam e a fazem 
mito com seu segundo significado de ícone de brasilidade.

9 Segundo Pauli, “as cores normais para o desejo da 

vista são o verde e o azul” (PAULI, 1997, p. 316)
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A estampa chita é imbricada pela configuração de flores coloridas que lhe atribuem função 
mitológica. Segundo Barthes, “o mito é uma fala. É um sistema de comunicação, uma 
mensagem. Tudo pode constituir um mito, desde que seja suscetível de ser julgado por um 
discurso” (BARTHES, 1997, p. 33). Ele não se define assim pelo objeto de sua mensagem, mas,  
pela maneira como a mesma é proferida. O mito chita não se profere pelo seu significado 
primeiro - tecido ordinário de estampas em geral floridas de cores fortes -, mas, pela maneira 
como transmite mensagem e é decodificada. 

Para respaldar a afirmação de que a estampa chita possui função mitológica, será feita pequena 
análise em algumas estampas da Fabril Mascarenhas, coleção 2009, e algumas estampas do 
começo da estamparia, na Cedro  e Cachoeira, que estão catalogadas no museu Décio Mascarenhas.

Conforme FIG. 2 e 3, é possível verificar a chita em duas fases distintas: metade do século XIX e 
início do século XXI. 

A chita e sua função 
mitológica

4.
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A configuração de ambas é marcada pelas flores e arabescos que ganham contornos em preto. 
A forma flor reduz em contorno o objeto que tenta representar. A FIG. 2 possui duas cores 
contrastantes entre si, o azul e o vermelho. O azul que é associado à calmaria, à tranquilidade, e 
o vermelho que é força e virilidade. Há mais azul que vermelho e parece ser essa formação que dá 
equilíbrio à imagem. 

Essa mesma estampa “re-lida” no século XXI possui mais brilho e movimento. O azul continua 
a predominar, mas o amarelo entra no lugar do vermelho para assumir seu lugar de contraste, 
posto que gera o movimento excêntrico em que o observador acaba por vê-lo primeiro. Ele salta 
do tecido, chama o observador para si. Como é cor que gera cansaço quando usada em demasia, 
o amarelo reparte o espaço com o azul e o verde, cores que realizam o movimento para si. Esse 
contraste equilibra a chita e a torna agradável e curiosa ao olhar. A chita do século XXI possui 
luminosidade maior.

O branco não está somente como fundo, ele serve de contorno, o que torna as cores que 
preenchem a configuração quentes e vivificantes, sempre com equilíbrio para não cansar e nem 
excitar demais o expectador. Com sua feitura em flor, a chita é lida simbolicamente através da 

 

 

FIGURA 2 - Chita catalogada por Décio Mascarenhas em 1954

FIGURA 3 - Chita da coleção 2009 estampada pela Fabril Mascarenhas
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memória e do sensorial de cada observador. Segundo Matisse, “se o desenho pertence ao espírito 
e a cor aos sentidos, deve-se desenhar primeiro para cultivar o espírito e ser capaz de conduzir a 
cor ao caminho do espiritual” (GOWING10, 1979 apud ARNHEIM, 2006, p. 327). Flores para o espírito 
e matizes de azul com pinceladas em amarelo para os sentidos do início do século XXI, com isso 
a chita se “re-nova” para permanecer no entre-lugar, estando dentro e fora do sistema da moda.

A chitinha, que é caracterizada pelas flores miúdas, aparece também com matizes vermelho, azul, 
verde e amarelo (FIG. 4 e 5).

Novamente o azul e o verde estão presentes na mesma estampa que o vermelho para equilibrar, 
harmonizar11. O contraste entre o azul e o vermelho origina uma harmonia feliz e eficaz, fazendo 
com que a estampa chita se assemelhe a uma tela com arabescos repetidos, quase que abstrata 
se não fosse pelas formas florais que devido à repetição constante, introjetam no observador a 
sensação de abstração. 

Apesar de o amarelo estar presente em pequeninos arabescos, o vermelho é mais perceptível que 
ele, posto que é mais quente e pesado.

           

  10 GOWING, Lawrence. Matisse. New York, Oxford 

University Press, 1979.

11 Utiliza-se para este trabalho o conceito de harmonia 

de Kandinsky, que afirma: “a composição que se baseia 

nessa harmonia é um acordo de formas coloridas 

e desenhadas que, como tais, tem uma existência 

independente, procedente da necessidade interior, e 

constituem, na comunidade que daí resulta, um todo 

chamado quadro” (KANDINSKY, 1996, p. 104).

 

FIGURA 4 - Chitinha catalogada por Décio Mascarenhas em 1954.

FIGURA 5: Chita da coleção 2009 estampada pela Fabril Mascarenhas
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 Assim como toda a obra de arte é filha de seu tempo, as cores e as formas da chita estão 
intrinsecamente ligadas à sua época. A chitinha da FIG. 4 remete à época em que foi estampada, 
fora de contexto não se poderia entender sua simbologia. A vibração que seus matizes produzem 
variam de observador para observador, que precisa estar atento para sentir a vibração psíquica de 
cada cor em épocas distintas.

Segundo Kandinsky, “o elemento orgânico, mesmo totalmente relegado a segundo plano, faz 
ouvir, na forma escolhida, sua sonoridade” (KANDINSKY, 1996, p. 79). Ao escolher o objeto para lhe 
colocar cor, tem-se consciência que é dotado de vida própria e engendra multiplicidade de efeitos. 
Nesse sentido, Kandinsky afirma que o bom artista sabe escolher o objeto e a cor de acordo com o 
princípio da necessidade interior. 

A estampa chita tem como formas principais: flores. Esse objeto tem vida própria e é encontrado 
em quase todo o planeta. Quando os indianos, os astecas e os maias colocaram cores com 
simbologias tão fortes na forma flor, ela adquiriu consonância que fez com que o brasileiro a 
visse como ícone. 

Personalidades diferentes que se encontram imbricadas na mesma estampa. Sabe-se que essa 
capacidade de perceber as relações entre grupos de figuras, bem como as leis de configuração, 
é independente da vontade humana. Kandinsky em seu livro Do espiritual na arte (2006) 
descreve como cada cor influi sobre os seres humanos. É como se houvesse efeito sensível-
moral das cores em cada pessoa - é como se as cores possuíssem movimento, simbolismo, 
temperatura e som musical. 

Esse conhecimento sobre as cores é oposto ao conhecimento científico isolado das cores. É outro 
prisma em que se estuda a função da cor para a sensibilidade e a percepção humana. A cor reflete 
e infere no íntimo das pessoas, sendo capaz de proporcionar alegria, depressão ou saciedade. Ela 
pode dizer como está o temperamento de quem a usa. Quando a estampa chita aparece usada 
para vestir as pessoas em festejos religiosos, ela reflete alegria, como se quisesse dizer que é 
época de comemorar. 

Conclui-se que a estampa chita é mitológica - possui o segundo significado de ícone de brasilidade 
- posto que suas cores levam a percepção visual a se mesclar à necessidade interior do brasileiro.
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O artigo apresenta parte da tese de doutorado da autora, evidenciando algumas contribuições 
do trabalho do artista plástico Roy Lichtenteisn para a comunicação visual. São mostradas 
cinco interpretações realizadas com base em três trabalhos cada uma. As interpretações 
sugerem possíveis formas de leitura para as imagens. Todas as imagens foram analisadas à 
luz da “hermenêutica de profundidade” de Thompson (1995).

As obras foram escolhidas intencionalmente, pois são representativas de padrões “muito 
comuns a um conjunto de narrativas [imagens de Lichtenstein] e que constituem uma 
estrutura subjacente comum [estilo Lichtenstein]” (THOMPSON, 1995, p. 374). Ou seja, essas 
imagens se ligam a um estilo específico que, no contexto do artigo, é considerado importante, 
porque é empregado na comunicação visual pós-moderna. 

Para Cauquelin, cada período da arte com suas produções singulares é “[...] visto como sintoma 
da vida contínua, obstinada, do espírito que, expressando-se por meio delas, indica o estado 
de seu próprio desenvolvimento” (CAUQUELIN, 2005, p. 41). Assim, a década definida como 
base e referência para o artigo é a de 1960. Portanto, a produção das imagens analisadas 
se deu naquele período, quando se estava no bojo de transformações e movimentos sociais 
importantes, os quais têm reflexos na configuração pós-moderna (PITHAN, 2008). 

As análises apresentadas nas séries seguem uma ordem cronológica dentro de cada sequência 
de imagens, as quais também foram agrupadas por tema. Além disso, as seleções tentaram 
abarcar a obra do artista de uma forma que contemplasse toda a multiplicidade temática que 
o consagrou. O tema mulheres é muito utilizado pelo artista, porém não será abordado nas 
interpretações aqui apresentadas por já ter sido detalhadamente analisado anteriormente 
(PITHAN, 2007). Todas as imagens que aparecem nas cinco sequências a seguir foram 
retiradas do site do artista1.

Para Danto, “um título é mais que um nome ou uma etiqueta: é uma direção para a interpretação 
ou a leitura de uma obra. [...] O título provavelmente sugere o que o artista pretende por 
meio da estruturação da obra” (DANTO, 2005, p. 183). Destarte, os títulos também foram 
considerados sempre que acrescentavam pistas relevantes para as interpretações.

Introdução

1 Disponível em: http://www.lichtensteinfoundation.org.
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1. Interpretando as imagens 
de Lichtenstein
Na década de 1960, acontecia a Guerra do Vietnã, iniciada em 1959. De um lado o Vietnã do Norte 
com preceitos comunistas e de outro, o Vietnã do Sul apoiado pelos Estados Unidos, país símbolo 
do capitalismo. Na guerra, um cenário de massacres de civis e militares, a crueldade nua e crua, o 
poder de fogo da artilharia e da aviação norte-americana, a entrega dos soldados do norte menos 
treinados e equipados, os foguetes, as metralhadoras2.

A primeira imagem da série a seguir (FIG. 1) foi pintada a quatro cores e ao fundo, a superfície 
aparece totalmente coberta por pontos de Benday em azul. Em um plano acima, em preto, amarelo 
e vermelho, aparece um emaranhado de formas, planos e linhas com a palavra “BLAM” na frente, 
que significam uma explosão. O avião mostrado na imagem, em primeiro plano, está de cabeça 
para baixo. Essa informação, associada com a explosão do plano subsequente, faz o imaginário do 
interpretador montar a seguinte significação possível: o avião foi atingido por fogo cruzado, está 
incendiando e caindo, o que é ratificado pela forma preta no canto inferior esquerdo da imagem que 
remete ao piloto, também caindo, provavelmente tendo realizado o procedimento de ejeção, visto 
que a canopy do avião também está caindo. As estrelas que aparecem nas asas do avião podem ser 
relacionadas com o símbolo da força aérea norte-americana daquela época. Pela frente do avião, 
o modelo pode ser identificado com um Thunderbolt P-47, caça norte-americano muito utilizado 
durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, surge uma contradição na interpretação, visto que 

  2 Para aprofundamento desse assunto, vide o livro 

O desenvolvimento da cultura norte-americana, de 

Stanley Coben e Norman Ratner.
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o período de sua produção remete à Guerra do Vietnã e o avião representado foi largamente 
utilizado em outra guerra. Destarte, pode-se inferir que: Lichtenstein não estava se referindo 
à Guerra do Vietnã ou seu conhecimento enciclopédico não acusou essa incoerência. A palavra 
“BLAM”, que aparece na imagem, é também o seu título: uma onomatopeia, recurso muito 
utilizado nas imagens do artista.

A segunda imagem da primeira série apresenta dois personagens. O principal encontra-se em 
um segundo plano da imagem. No primeiro plano, aparece um equipamento que o imaginário, 
juntamente com o fundo da imagem (terceiro plano), localiza como um submarino. O fundo 
passa a ideia de uma superfície robusta, com uma abertura ou porta, pela representação 
do volume obtido com o jogo de luz (amarelo) e sombra (preto) utilizado por Lichtenstein. 
Essa superfície blindada é equivalente às coberturas dos submarinos que o imaginário 
identifica. Os dois personagens podem ser identificados como o comandante e um tripulante, 
diferenciados pelo quepe que cada um usa: o quepe que identifica a patente de comandante é 
identificado pelos arabescos na aba e pelo formato como um todo. Diferentemente do quepe 
do tripulante, que não apresenta nenhum detalhe e o formato representa um quepe de tipo 
mais desestruturado e molenga, permitindo inferir que se trata de uma patente inferior. Pela 
expressão facial, o comandante está assustado, o que se justifica pela constatação de que 
um torpedo está vindo na direção do submarino. Com o grito do comandante dando esse 
alerta, o soldado também se põe amedrontado.

A imagem que completa essa série apresenta um nascer do sol. Pode ser dividida em três 
planos. O primeiro é composto por uma malha de pontos de Benday em ciano sobreposta 
por outra em vermelho. Em um plano intermediário algumas nuvens com pequenas partes 
de sombreado obtido também com pontos de Benday em ciano. Na superfície das nuvens 
aparecem espaços em branco, o que não é corriqueiro nas imagens do artista, que na maioria 
das vezes cobre quase que a totalidade das superfícies. O sol vermelho no plano do fundo 
emite raios marcados em amarelo, sobrepostos em um céu avermelhado representado por 
uma retícula uniforme vermelha.

 

A. Blam (1962) 
B. Torpedo...LOS! (1963) 

C. Sunrise  (1965)

 

 

FIGURA 1 - Violência da guerra

A. B. C.
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Diante das formulações apresentadas, pode-se abstrair para um nível a posteriori e tomar a guerra 
como fio condutor para a produção de sentido que abarca as imagens iniciais. Desconsiderando 
a questão do modelo do avião e considerando apenas o contexto sociocultural do artista e 
consequentemente da imagem, possíveis construções simbólicas são apresentadas a seguir.

O vermelho é um signo relevante que aparece nas três imagens. É fato notório o quão sangrenta 
foi a Guerra do Vietnã, e esse signo, então, pode passar a simbolizar o sangue de inúmeras vítimas 
da guerra, a qual não poupou ninguém: militares, civis, jovens, crianças. Através das imagens 
de guerra, evidencia-se um sentimento de preocupação ou a consciência da situação histórica 
desprezível vivida pela sociedade e pelo autor das imagens naquele momento. Mas, se por um lado 
ele escacha a dura realidade vivida principalmente por combatentes envolvidos em um embate 
desse porte, por outro, ele deixa transparecer uma ponta de esperança ao pintar um nascer do sol. 
Sol esse que se apresenta tomado de sangue, ódio, sofrimento e irracionalidade, mas ainda brilha 
e traz um alento de que dias melhores virão. 

Se um enfoque maior for dado aos combatentes das cenas analisadas, os quais estão em situação 
iminente de morte, outra significação pode ser construída: após inúmeras vidas perdidas em luta, 
independente de classe ou raça, os dias de milhares de parentes e amigos nascem mais pesarosos. 
Fica a dor pelo ente querido que se foi e a busca por algum tipo de consolo misturadas com a 
esperança de que tantas mortes não tenham sido em vão.

A próxima série analisada (FIG. 2) começa por uma imagem que enquadra o detalhe de uma cena. 
Composta por um fundo amarelo chapado sobreposto por um gatilho de um revólver coberto por 
pontos de Benday em vermelho e ciano e por uma mão representada pelo dedo indicador e por 
parte do dedo médio enquadrados na cena. No revólver aparecem áreas não cobertas pelos pontos, 
transmitindo o reflexo e o brilho de objetos feitos de metal ou de aço.  Aparentemente o gatilho 
será detonado, devido à posição do dedo indicador, o que é confirmado pelo título dado pelo autor 
para a imagem. Outra inferência possível é tratar-se de uma pessoa do sexo masculino segurando 
a arma, dedução possível pelos traços e linhas utilizados nos dedos, os quais o imaginário localiza 
como característicos de uma mão masculina.

Na sequencia, sob um fundo uniforme tomado por pontos de Benday em ciano, um animal bem 
delimitado por linhas pretas, pisando em um chão amarelo chapado. No primeiro plano da imagem, 
uma onomatopeia, “Grrrrrrrrrrr!”, a qual também dá título para a imagem e significa que o animal 
está em posição de alerta, contrariado e bravo com alguma coisa. O animal pode ser identificado 
com um cachorro ou um lobo, não ficando muito óbvia essa diferenciação. O que chama atenção 
são as feições humanas utilizadas: o olho tem anatomia humana, assim como a sobrancelha e 
as bochechas também parecem cobrir uma ossatura caracteristicamente humana.  O formato do 
focinho é mais condizente com o de um cachorro, por ser mais largo que de um lobo, o qual apresenta 
focinho mais triangular e fino na ponta. Sendo um cachorro, ressalta-se que é um cachorro de 
porte, devido à musculatura proeminente. As orelhas também ratificam a situação de braveza do 
animal, sendo essas desproporcionais ao tamanho do bicho, o que indica a tentativa do autor de 
enfatizar a situação de alerta ou perigo.
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A. Trigger Finger (1963) 
B. Foot and Hand  (1964) 

C. Grrrrrrrrrrr! (1965 )

A terceira imagem é composta por um chão coberto por duas malhas de pontos, uma amarela 
sobreposta por uma preta, e por um fundo coberto por pontos vermelhos. O plano principal 
da imagem mostra uma bota pisando em uma mão, a qual estaria tentando pegar um objeto. 
A bota mostrada pela imagem é identificada pelo imaginário como sendo masculina, pelo 
salto, pelo modelo e pelo tamanho. A mão é igualmente masculina, devido aos traços e linhas 
utilizados e também pelo formato das unhas. O grande enigma dessa imagem está no objeto 
que a mão tenta pegar, mas que o pé não permite pela ação de pisá-la. Abaixo do salto da bota 
aparece a parte cilíndrica do objeto com outra menor pouco mais abaixo. A de cima contém 
quase na extremidade, em preto, uma forma trapezoidal. No outro lado da mão aparece um 
cilindro com uma forma abaixo que lembra a quilha de uma prancha. 

Diante dessas pistas, algumas imagens de revólveres foram analisadas via internet 
aleatoriamente. A partir daí, se pode chegar à seguinte alternativa possível: o autor teve a 
intenção de representar um revólver. O cabo do mesmo é a forma em vermelho que aparece 
entre o polegar e o antebraço, estando apenas um tanto deslocado de onde apareceria 
tomando por base o objeto real. Isso pode ter sido feito pelo autor propositalmente, no intuito 
de enquadrar o mesmo dentro do corte feito por ele no planejamento da imagem.

A partir dessa segunda análise preliminar, torna-se explícita novamente a violência nas 
imagens de Lichtenstein. Uma violência um tanto diferente daquela da guerra retratada na 
primeira série. Trata-se de uma violência mais cotidiana, mais próxima das pessoas, praticada 
por qualquer um que esteja de posse de uma arma de fogo. Na sequência de imagens, 
um ato de violência prestes a se realizar; um alerta dado em tom de precaução, como que 
tentando fazer as pessoas se conscientizarem da realidade violenta, crítica e delicada daquela 
sociedade. Por último, uma mensagem contra as armas e os danos que elas podem causar.  

 

FIGURA 2 - Violência cotidiana?

A. B. C.
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A mensagem pode ser entendida através do homem valente que tenta barrar a violência 
potencialmente gerada por um revólver. Ele usa uma parte do seu corpo - o pé - nessa tentativa, 
arriscando não ter tempo hábil para impedir um tiro e ser atingido. Uma produção de sentido 
possível seria a ideia de não ficar de braços cruzados, apenas assistindo aos fatos ou acuado na 
defensiva, mas sim de agir e reivindicar, tentando diminuir os danos da violência que proliferava na 
década de 1960. Outra opção possível de interpretação seria levar as pessoas daquela sociedade a 
uma reflexão sobre as consequências em estados onde as armas de fogo são liberadas, pois se sabe 
que nos Estados Unidos essa realidade é presente até os dias de hoje.

A terceira série de imagens (FIG. 3) difere totalmente das duas anteriores. São as famosas 
pinceladas de Lichtenstein. Na primeira, uma pincelada única com dois movimentos de ida e 
volta, em curva, sob um fundo uniformemente coberto por pontos de Benday azuis. A pincelada 
gestual ganha contornos rígidos e bem delimitados em preto, tendo alguns lugares vazados, 
deixando transparecer o fundo. No canto direito, alguns pingos de tinta também delimitados por 
contorno em preto.

A imagem do meio mostra duas pinceladas, uma vermelha e outra branca, obviedade que inclusive 
dá o título à imagem. Essas pinceladas são mais lineares que a primeira, estando a vermelha em 
cima da branca, ambas sob pontos pretos. No canto esquerdo, a tinta um tanto escorrida e alguns 
pingos brancos. Todos os elementos também delimitados por contorno preto rígido, contrastando 
com a suposta leveza das pinceladas.

Na última imagem, uma retícula uniforme vermelha, uma pincelada amarela principal abaixo 
sobreposta por tinta azul como que jogada na tela e alguns respingos também azuis. No 
canto superior esquerdo de quem observa a imagem, um pedaço de outra pincelada amarela. 
Todos os elementos da imagem recebem o mesmo contorno rígido em preto conforme as 
outras imagens anteriores.

A. Brushstroke (1965) 
B.  Red and White Brushstrokes (1965) 

C. Brushstroke with Spatter (1966)

 

 

FIGURA 3 - Pinceladas

A. B. C.
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Esse conjunto de imagens resulta instigante e paradoxal. Pode-se contrapor o tema da obra 
com a forma de produzi-la, ou seja, as ações livres e gestuais do fazer manual, do pincelar ou 
jogar a tinta contra o tratamento mecânico dado pelo artista em toda a extensão das imagens. 
Além disso, na última imagem, também se contrapõe a pincelada orientada à tinta jogada, 
remetendo a técnica de gotejamento tão utilizada por Jackson Pollock, um dos participantes 
do expressionismo abstrato. 

Como se sabe, um dos objetivos da Pop Art era opor-se a esse movimento, o qual valorizava a 
ação de pintar (action painting) e defendia a pintura como um prolongamento do interior do 
artista, ou seja, a pintura deveria refletir os sentimentos interiores do artista. Lichtenstein 
submeteu um tema a princípio carregado de sentimentos a uma técnica impessoal e mecânica, 
como ele mesmo definia, tentando livrar-se ao máximo das evidências de intervenção humana. 
Se por um lado, uma inferência possível revela ironia em relação ao movimento anterior à 
Pop Art, por outro lado, pode-se compreender que ele está ironizando exatamente os meios 
mecânicos de reprodução, totalmente instituídos já nos anos 1960. A última interpretação é 
mais difícil de ser aceita, visto que ele não dedicaria tanto empenho para algo em que não 
acreditasse. De qualquer forma, as imagens suscitam a reflexão dos interpretadores, o que é 
muito válido considerando o objetivo deste artigo que trata as imagens como comunicação.

Essa série de imagens merece nova consideração. A linguagem visual das pinceladas 
de Lichtenstein pode ser facilmente reproduzida atualmente pelo software CorelDraw, 
por exemplo, com a ferramenta mídia artística, conforme mostra a FIG. 4. Isso indica que 
provavelmente a ferramenta tenha sido inserida no software por sugestão de alguém que 
conhecia o trabalho de Lichtenstein. Portanto, talvez o estilo Lichtenstein tenha influenciado 
a criação dessa ferramenta.

 FIGURA 4 - Pincelada sobre fundo com preenchimento padrão
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Mais uma série de imagens que possui um fio condutor bem definido (FIG. 5). Todas apresentam 
uma explosão central, sendo esse inclusive o título da última imagem. Azul, vermelho, amarelo e 
preto compõem todas as três imagens, em diferentes proporções e ênfases. A primeira apresenta, 
além da explosão, uma onomatopeia que dá título ao trabalho: “VAROMM!”. Provavelmente o estouro 
ouvido no momento da explosão do objeto, que está no centro e do qual os pedaços saltam para as 
extremidades da imagem. A segunda explosão é popular, remetendo ao próprio movimento adotado 
pelo artista e ao contexto sociocultural ao seu redor. Na última explosão, um pouco mais quente que 
as outras, movimentos circulares se opõem: o vermelho parece girar em uma direção contrária à do 
azul, agregando ainda mais desordem para a explosão.

A. Varoom! (1963) 
B. POP! (1966) 

C. Explosion (1967)

As três imagens juntas salientam o ritmo frenético com o qual as novidades explodiam nos 
anos 1960, não só as novidades relacionadas a movimentos de libertação social e crítica política, 
mas também as novidades relacionadas aos avanços tecnológicos, das ciências, da medicina, da 
informática. Lichtenstein com trabalhos dessa natureza acaba sendo um pouco paradoxal, pois ao 
se observar as imagens, principalmente a última, o interpretador é remetido mais aos sentimentos 
do artista em relação ao seu contexto sociocultural do que a qualquer outro significado.

Para finalizar as interpretações, tem-se um conjunto de três produtos. O primeiro, um telefone 
amarelo tocando sobre uma mesa ou balcão verde. O que indica que ele está chamando é a 
onomatopeia que também dá título à obra - “R-R-R-R-Ring!!” -, a representação das notas musicais 
ao lado e a suposta vibração percebida pelas linhas acima e ao lado do aparelho. Ao centro, um 
interruptor de luz ligado, o que é ratificado pela palavra on, a qual aparece na imagem e também 
é o título da obra. Os parafusos indicam que ele está fixado na parede. Por fim, sobre uma retícula 
uniforme vermelha, um cachorro-quente delimitado por contorno também vermelho, feito com 

FIGURA 5 - Explosões

A. B. C.
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duas partes de pão amarelo que envolvem uma salsicha. Esses três produtos ilustram o 
contexto sociocultural da época, contemplando assim as características de uma sociedade 
que apresenta hoje suas problemáticas de forma ainda mais drástica. Era uma sociedade que 
já apresentava vários traços pós-modernos. Sociedade que valoriza excessivamente meios de 
comunicação como o telefone - hoje substituído pelo celular e smartphone -, que começava 
a utilizar largamente a energia elétrica - que hoje vem sendo substituída por outras fontes 
de energia diante do futuro assombroso da escassez da água- e que aderia ao fast food por 
imposição do ritmo de vida cada vez mais acelerado. Enfim, sociedade que havia assumido 
com força total o american way of life.

 
A. R-R-R-R-Ring!! (1962) 

B. On também (1963)  
C. Hot dog (1964)

Com as interpretações, torna-se evidente que Lichtenstein possuía uma consciência assombrosa 
de seu tempo, sendo um ator social extremamente engajado e preocupado com o bem-estar da 
sua sociedade. Um ator social que não deixava de admirar o estilo de vida que o cercava, mas que 
também ironizava abusos e exageros cometidos por algumas pessoas em alguns segmentos.

FIGURA 6 - Cotidiano

A. B. C.
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2. Conclusão: os legados de 
Lichtenstein
A partir das interpretações, algumas constatações foram realizadas. Para interpretar/reinterpretar 
(THOMPSON, 1995) acaba-se mesclando o imaginário do artista com o do interpretador. Por esse 
motivo, salienta-se que nenhuma interpretação é definitiva. Assim, as interpretações abarcam 
de uma forma ampla o conhecimento enciclopédico do autor juntamente com o conhecimento do 
interpretador, o que agrega às interpretações/reinterpretações um caráter original e único.

Além disso, é interessante notar com práticas desse tipo que os significados só aparecem quando 
existe uma imbricação entre os signos, ou seja: os signos isolados comunicam sim, mas um signo 
articulado em relação ao outro torna uma produção de sentido mais autêntica e mais legítima 
(STEIN, 1996). Por esse motivo, as imagens de Lichtenstein foram tratadas em séries e agrupadas 
por temas, conforme já referido. O intuito foi o de montar um mundo possível e coerente tanto para o 
interpretador quanto para o leitor deste texto, revelando possíveis interpretações/reinterpretações 
e mostrando ao leitor as potencialidades da imagem como comunicação.

Outra inferência possível feita a partir das análises é a de que uma diversidade significativa de 
temas pode ser representada através do estilo Lichtenstein já definido em outro momento 
(PITHAN, 2008). Isso porque nas imagens analisadas apareceram temas cotidianos, de guerra, 
abstratos, realísticos, imaginativos etc. 
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Torna-se claro que o estilo Lichtenstein não apenas compõe uma nova visualidade, mas 
principalmente dissemina e consolida uma linguagem visual popular, enriquecendo a 
comunicação visual pós-moderna.

Salienta-se que mais ao final de sua carreira, que coincide com seu falecimento, seu estilo 
assumiu uma configuração diferenciada, mais solta e variável. Porém, o trabalho concentrou-
se nas imagens desenvolvidas no período de consagração de Lichtenstein, ou seja, a década 
de 1960. Portanto, optou-se pelas imagens mais disseminadas no imaginário pós-moderno, 
as quais atingiram um nível simbólico e são tomadas hoje como sinônimo da Pop Art e do 
estilo Lichtenstein.

Foi através das imagens do período citado (década de 1960), que esse artista plástico 
consolidou um estilo marcante facilmente identificado pelas características visuais bem 
definidas e com o qual as pessoas pós-modernas se identificam.

Através das tecnologias disponíveis, a apropriação do seu estilo é facilitada e essas 
tecnologias auxiliam na sua disseminação. Prova disso são os sítios encontrados na internet 
em um estudo exploratório desenvolvido como apoio para a pesquisa. Nesses sítios, a partir 
de fotografias dos pretensos clientes, são oferecidas releituras das fotos, criando-se uma 
imagem ao estilo Lichtenstein com diversas dimensões, de acordo com a escolha do cliente. 
Os sítios podem ser encontrados facilmente em uma busca no site Google, por exemplo. Além 
disso, este trabalho revelou alguns legados da obra de Lichtenstein. 

Um dos pontos importantes para a comunicação visual é compreender que, após a Pop Art, 
torna-se difícil delimitar fronteiras entre os campos da arte, da publicidade, do design e do 
cotidiano. E Lichtenstein teve uma grande participação e influência nessa configuração. Tudo 
começou quando ele toma consciência do poder das imagens na comunicação visual: ele passa 
a apropriar-se das imagens dos veículos de comunicação de massa, nos quais apareciam os 
produtos industriais, as coisas simples, corriqueiras, cotidianas e até banais da sociedade de 
consumo. 

Nesse sentido, a vida e a obra do artista se mesclam, mas sua obra passa a ser, principalmente, 
a história de Nova Iorque: uma cidade consumista, de produção em massa, moderna (ou 
pós-moderna?), a qual adotou o progresso industrial, envolta pelo glamour norte-americano 
dos anos 1960, mas também envolta por conflitos sociais e políticos, conforme evidenciado 
ao longo deste texto. Assim, Lichtenstein com suas inúmeras imagens da década de 1960, 
produziu importantes documentos culturais daquele tempo. Sua obra refletia a sociedade 
que vinha transformando e fragmentando os comportamentos sociais antes impostos e 
cobrados pela sociedade moderna rígida e racionalista, sociedade de papéis sociais definidos 
e que punia comportamentos que não condiziam com o senso comum.

Observar sua obra nos dias de hoje é refletir sobre a trajetória cultural percorrida desde 
os anos 1960. Então aparece outro ponto-chave deste trabalho: neste tempo vive-se algo 
novo. No contexto pós-moderno, encontram-se as apropriações do estilo Lichtenstein e até 
releituras de algumas de suas imagens. Porém, antes disso, elas foram empregadas em 
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inúmeros produtos. Alguns projetos foram desenvolvidos inclusive diretamente pelo artista. No 
estudo exploratório realizado pela autora, seu estilo foi encontrado em diversos segmentos de 
produtos: na moda como, por exemplo, nas meias calças produzidas pela empresa inglesa Pamela 
Mann e em camisetas; promovendo marcas como a Nike e a BMW; em louças; estampando uma 
edição especial da champagne Tattinger; em bijuterias etc. Isso para citar apenas alguns exemplos, 
pois se sabe que as imagens de Lichtenstein e sua linguagem visual têm uma vasta abrangência.

Interessante notar o caminho percorrido pelas suas criações: Lichtenstein trouxe as imagens dos 
produtos do cotidiano e das histórias em quadrinhos e aplica nessas imagens o seu estilo, sendo 
assim consagrado. Após a disseminação de sua linguagem visual, os produtos do cotidiano se 
apoiam no estilo Lichtenstein para atingir o público. Novamente aparece um movimento cíclico 
ou em espiral, o qual ratifica que após a Pop Art, torna-se impossível definir as fronteiras entre 
os diversos campos envolvidos. Além disso, torna-se evidente o quão enriquecedor é, para a 
comunicação visual, a utilização dos estilos da arte e vice-versa. 

Dessa forma, analisando os temas do estilo Lichtenstein, pode-se dizer que suas características 
são extremamente atuais. Não existem apropriações proibidas. Hoje os intercâmbios entre as áreas 
de conhecimento, bem como as trocas de informações, temas, conceitos e ideologias ocorrem em 
todas as direções. Muitos artistas, publicitários, designers ou jornalistas apropriam-se de outras 
áreas para desenvolver seus trabalhos. Foi o como os artistas da Pop Art fizeram com o cotidiano, 
cada um seguindo por diferentes caminhos, mas todos aproveitando as ideias fornecidas pela vida 
cotidiana real, misturando-as à história e à tradição de determinado povo.

A divisão entre as áreas da comunicação visual e da arte ainda é um ponto crítico presente em 
diversas discussões de diferentes grupos de pesquisadores e profissionais dessas áreas. Tendo 
presente as características da condição pós-moderna elencadas ao longo do texto, torna-se 
secundário o desejo de qualificar e classificar as manifestações visuais como arte, peça publicitária 
ou peça gráfica. Todas as áreas podem ser enriquecidas se essas barreiras forem ultrapassadas.  
O século XXI já aceita manifestações visuais das mais diversas no momento em que não separa 
mais nitidamente a arte popular da arte de elite, as belas artes das artes aplicadas. O próprio 
conceito de obra de arte já se tornou secundário. 

Diante dessas considerações, indaga-se sobre as muitas perspectivas que a pós-modernidade 
poderá levar à manifestação visual humana. As respostas ainda não estão evidentes, mas acredita-
se que a tendência leve a uma aproximação ainda maior entre as áreas. Isso, conforme já citado, só 
tem a valorizar e fortalecer a cultura visual do homem e da mulher pós-moderna.

Diante da configuração citada, a hermenêutica de Thompson é uma metodologia fundamental. 
Ela contribui sobremaneira para a compreensão e interpretação das imagens, já que sua proposta 
é suficientemente flexível para ser empregada em imagens de diferentes naturezas, fornecendo 
através desses estudos informações e esclarecimentos importantes, que por sua vez geram 
conhecimento e garantem uma maior, melhor e mais efetiva comunicação humana. 
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Roy Lichtenstein despertava o interesse do observador com suas imagens e o levava a uma 
reflexão sobre os temas que escolheu devido a sua obra representar temas enraizados no 
cotidiano, familiares ao conhecimento dos observadores. Manifestações artísticas como 
essas são fundamentais, pois comunicam e perpetuam a história de determinado período e 
cultura. Foram apresentadas apenas algumas possibilidades interpretativas, já que a própria 
hermenêutica de Thompson não é uma metodologia que propõe esgotar tais possibilidades 
interpretativas das imagens, adicionando um caráter definitivo para as mesmas.

Evidencia-se que a maioria do público que recebe as manifestações visuais pós-modernas não 
é de expectadores ideais, conforme definiu Eco (2005), já que cada espectador de carne e osso 
está condicionado pela cultura em que vive, pela sua educação, por todas as imagens que já 
consumiu, enfim, pela sua vida concreta no seu contexto sociocultural e político. As imagens 
de Lichtenstein ainda causam grande identificação no homem pós-moderno. Isso porque as 
cores, os pontos de Benday, os contornos pretos, os planos chapados e a simplicidade de suas 
imagens causam sensibilização no homem pós-moderno via imaginário. Caso contrário, não 
existiriam tantos produtos com o emprego de sua linguagem visual e menos ainda tantas 
pessoas que literalmente pagam para ter uma fotografia com o seu estilo.
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Resumo: Este estudo aborda como a relativa 
democratização da moda e o contexto 
socioeconômico interferem na construção da 
identidade do consumidor de moda, enfocando 
esse comportamento em determinados 
profissionais que são do grupo das empregadas 
domésticas.
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Introdução
O comportamento do ser humano como consumidor é um dos assuntos em pauta nas 
discussões do século XXI, principalmente quando o tema abordado é a moda. Por envolver 
aspectos comportamentais e de consumo de valores simbólicos, a moda também está ligada a 
características que regem o funcionamento socioeconômico, artístico, cultural e organizacional 
da sociedade globalizada contemporânea. Em meio às muitas discussões intrínsecas à moda, 
a intenção deste estudo é introduzir uma abordagem sobre o desejo de diferenciação e de 
autonomia do consumidor, em especial do grupo de empregadas domésticas1  das grandes 
metrópoles brasileiras. Esse grupo se distingue social e individualmente pelo uso do vestuário 
que expressa os seus estilos de vida e valores simbólicos, mesmo que continue se submetendo 
às regras coletivas e às leis de mercado.    

1 Pereira, empregada doméstica e autora do livro 

Manual da empregada doméstica, define sua profissão 

da seguinte forma: “É sair do seu lar e ir zelar, tomar 

conta do lar de outra família; ou seja,  

zelar de uma outra casa” (PEREIRA, 1992, p. 15). 
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Contexto contemporâneo 1.
É na relação com o coletivo que o indivíduo utiliza códigos capazes de elaborar e trocar mensagens 
entre as pessoas do grupo. Esses códigos podem ser visuais, gestuais, verbais e não verbais. Na busca 
pelo consumo individualizado e coletivo, verifica-se que o ato de consumir também é uma forma de 
expressão, tornando o objeto de consumo um código de comunicação que vai muito além do ato de 
possuir. Razão por que é possível se comunicar e se expressar por meio dos produtos consumidos 
como o vestuário. Miranda (2008) considera o consumo como uma linguagem silenciosa em que 
os indivíduos se comunicam mediante o uso desses símbolos visuais ou não verbais. Ou seja, pelos 
produtos consumidos é possível se expressar, interagir socialmente e se comunicar. Sendo assim, o 
consumo pode ser considerado, na sua relação de procura e de oferta, como uma peça fundamental 
para o funcionamento da sociedade capitalista. 

Para entender o que é consumo, Miranda (2008) o define como um processo no qual os bens e os 
serviços são criados, comprados e usados. E para que exista o desejo de compra e consequentemente 
o uso desse bem material consumido, é necessário que o produto carregue consigo uma função, 
uma forma e um significado. Além da utilidade e aparência, o produto também precisa carregar 
o seu valor simbólico. A autora afirma que, por envolver valores materiais e imateriais, o processo 
de consumo reflete a capacidade e a necessidade de mudanças da sociedade. E o melhor exemplo 
para demonstrar essas transformações sociais é o fenômeno da moda. Analisando esse fenômeno, é 
possível identificar os desejos e anseios de certo grupo social em determinado tempo e espaço.                                                               
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Sendo assim, pode-se compreender o consumo como um processo cultural ativo, como uma 
forma material de construir identidades: “[...] nós nos tornamos o que nós consumimos” 
(MIRANDA, 2008, p. 18). O valor simbólico apresentado nas mercadorias dispostas no mercado 
afeta diretamente o consumidor, que é orientado não apenas pelo seu aspecto funcional. Os 
produtos consumidos são vistos pelos seus significados pessoais e sociais adicionados aos 
funcionais. Nesse contexto atual, a imagem/símbolo passa a ter mais força e reconhecimento 
do que a própria mercadoria.

“Este papel sinalizador das posses do consumo indica que o fato de ter ou não ter está pleno 
de significado simbólico. O conforto do indivíduo em sociedade depende da sua capacidade 
e habilidade de produzir significados” (MIRANDA, 2008, p. 22). Sendo assim, acredita-se 
que a imaginação é fator importante para o consumo cultural, pois este pode ser visto e 
vivido como uma fonte de “bem-estar”. O público-alvo deste estudo, a empregada doméstica, 
também vive no mundo em que o desejo de compra associa-se à sensação de satisfação. 
Miranda (2008) afirma que em certos níveis de materialismo, as posses podem assumir um 
papel central na vida das pessoas, gerando a sensação de satisfação e/ou frustração, ou seja, 
a compra se torna uma realização e a não posse, a frustração.   

Carregando essas maneiras de ser e de ver o mundo, a busca pela distinção não está 
relacionada somente ao financeiro e à capacidade de acumular bens como já ocorreu 
anteriormente, quando se buscava distinção por meio do poder aquisitivo. A distinção pode 
acontecer na dimensão do sacrifício de não possuir. Segundo Miranda, “[...] as qualidades 
simbólicas dos produtos têm freqüentemente determinado a avaliação e adoção desses 
produtos” (MIRANDA, 2008, p. 26).

É, pois, na construção do sistema simbólico individual que o indivíduo apreende o mundo, 
construção essa que depende do ambiente onde está situado. Ou seja, o contexto simbólico do 
grupo social ao qual o indivíduo pertence representa sua realidade individual. Então, conforme 
as suas estruturas de valores, os indivíduos interpretam as ações alheias e escolhem a forma 
mais adequada de se expor para a sociedade (MIRANDA, 2008). As pessoas, no caso do grupo 
das empregadas domésticas, decidem o que vão vestir ou não a partir do que observam, do 
que percebem que a indústria da moda oferece, de suas questões culturais e principalmente 
do contexto no qual vivem.
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A dualidade do consumidor na 
rede de informações
É no cenário em que a moda e o consumo se entrelaçam, fazendo parte da construção da identidade 
de pessoas e de grupos, que se dá a predominância da subjetividade e de aspectos psicológicos aos 
produtos e serviços, tornando-os elementos marcantes da sociedade. 

No entanto, para instaurar e manter o sistema da moda, devem-se relembrar as suas principais 
características: a efemeridade – com a aceleração dos acontecimentos, tempo e informações se 
tornam cada vez mais instantâneos e o mercado mais ágil; o esteticismo – a subjetividade do indivíduo 
transformada em imagem importa mais do que a roupa, a indumentária em si; o individualismo, que 
reforça cada vez mais a invenção de universos particulares; e a padronização/diferenciação, que torna 
confusa a delimitação entre a autonomia do sujeito e a influência de imagens prontas (MESQUITA, 
2004, p. 34).

Fazendo um breve retrospecto, verifica-se que é a partir da segunda metade do século XX, que a 
moda, saindo do contexto fechado e limitado das elites, começa a se relacionar com as subculturas, 
buscando inspiração em seus estilos de vida e transformando seus códigos industrialmente para que 
esses se tornem comerciais. Campos e Preciosa (2008) afirmam que o abastecimento de ideias e 
soluções originais é proveniente das ruas e de seu cotidiano. O que está ocorrendo atualmente é a 
mistura de produtos de origens e culturas esteticamente diversas. E esses, usando as estratégias do 
mercado de massa, ficam disponíveis no mercado e geram uma oferta self-service, ou seja, uma gama 
de produtos diversificados à disposição do consumidor.

2.
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2 Segundo Cardoso (2008), a produção em massa teve 

sua origem com Henry Ford, nos Estados Unidos, 

no início do século XX. Sua ideologia consistia em 

produzir uma grande quantidade de produtos com 

baixo custo, sem sacrificar a qualidade do produto e, 

por conseguinte, ganhar cada vez mais, cobrando cada 

vez menos.

Essa diversidade, resultado da produção em massa2, intensifica-se a partir da década de 
1990, quando o funcionamento da moda amplia os seus centros produtores de informações 
sem se preocupar com origens precisas e fins específicos, tornando-se uma rede de conexões.

Os vigias psicossociológicos tentam classificar os indivíduos em tribos de estilo de vida e de consumo, mas 

no plano vestimentar, os indivíduos passeiam entre as mais diversas tendências, preços e estilos... Além do 

mais, a certo momento, a infidelidade em relação às marcas passou a se caracterizar como uma postura 

charmosa e a miscelânea de várias marcas ou mesmo de peças desprovidas deste estatuto da marca passou 

a dominar as ruas das grandes cidades e a provocar uma verdadeira ‘liberdade de escolha’ do consumidor que, 

em última instância, começou ele mesmo a experimentar a aventura e o fascínio da criação. O consumidor 

como estilista de si próprio (CIDREIRA, 2006, p. 75).

Outro fator que incorpora esse panorama “ilimitado” da moda é a globalização. A ampliação 
das fronteiras do espaço/tempo causa alterações radicais em normas estéticas e em princípios 
científicos e morais, levando a desintegração do mundo antes considerado tradicional. Essas 
mudanças provocam no ser humano a necessidade de adotar uma identidade com um 
determinado grupo capaz de distingui-lo das multidões (MIRANDA, 2008). Na sociedade de 
consumo, o processo a se desenvolver é o de transformar a posição individualista e utilitária 
para o hedônico e o coletivo (MIRANDA, 2008). O individualismo está cada vez mais presente 
na subjetividade contemporânea. 

Neves e Araújo (2008) fazem uma leitura sobre a dualidade sociocultural do mundo 
contemporâneo, ou seja, afirmam que os cidadãos se assumem como cidadãos do mundo 
(efeito da globalização) e, ao mesmo tempo, como cidadãos de pequenas comunidades 
(efeito do multiculturalismo). Como consequência disso, a procura de produtos não 
diferenciados (influência da globalização) acontece simultaneamente com a procura 
de produtos altamente diferenciados (influência da regionalização). A necessidade de 
integração social e a busca pela individualidade são compreendidas como um fenômeno 
psicossocial (MIRANDA, 2008).

A padronização é, conforme Souza  (apud MESQUITA, 2010), um fenômeno que não ocorre 
somente na moda. Sua origem pode ser encontrada na produção do pensamento, do 
comportamento e do indivíduo. Assim, a construção da subjetividade segue um padrão, 
consequentemente padronizando os grupos socioculturais. 

Nesse processo de compreensão do uso simultâneo do individual e do coletivo, surgem 
as chamadas tendências da moda, que são a busca de padronização para preencher os 
interesses das fábricas e, por outro lado, as constantes mudanças para alimentar o mercado 
de massa. Neste estudo, são consideradas tendências as características de estilo ou de 
comportamento que variam de acordo com o tempo, ou seja, são as variações estéticas 
valorizadas em um momento específico que ficam em evidência na mídia. Após a década de 
1990, as tendências da moda têm apresentado um ciclo de vida cada vez mais curto, uma 
permanência/duração cada vez menor na vida das pessoas. A moda necessita criar, imitar, 
recriar e inovar, pois são as mudanças que dão vida a ela. 
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Santos (1989) afirma que a partir da pós-modernidade, em uma sociedade mobilizada pelo consumo 
e pela informação, só há revolução no cotidiano, ou seja, sempre. A velocidade e a quantidade de 
informações despejadas no mundo por uma variedade de meios de comunicação que facilitam seu 
acesso às pessoas geram uma necessidade cada vez maior de novidades. Esse conjunto de fatores 
faz com que as informações se desatualizem cada vez mais rapidamente. Basta tentar lembrar o 
que os noticiários falaram ontem para descobrir que o grande volume de informações não é retido 
na memória dos telespectadores.

Dentro dessa diversidade, questiona-se o que é necessário para que um produto seja moda. Para ser 
moda, ele precisa ser visível, variável no uso e atribuir personalidade/identidade ao possuidor; e se 
reconhece também que o ecletismo é uma característica importante nas manifestações socioculturais 
contemporâneas. As propostas que aparecem na passarela, por exemplo, são interpretadas pelo 
consumidor por meio de uma visão pessoal/individual que vai se misturar com suas diferentes 
referências de estilo, de origem cultural, de matérias-primas múltiplas etc., apresentando um 
cenário onde existem pessoas/marcas que ditam tendência, usam tendências, imitam tendências 
ou estão fora das tendências. 
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Considerações finais3.
Nesse sentido, as considerações finais abrem espaço para parte da abordagem temática que seguirá 
em pesquisa para complementar este estudo  .

 De acordo com o assunto abordado, os produtos, no caso os de moda, para serem consumidos 
precisam ter não só uma função, uma utilidade, mas um comportamento relacionado com a sua 
função, ou seja, o produto precisa representar algo além dele mesmo, um símbolo, uma imagem, um 
sentido. Dentro desse contexto, analisando o fenômeno da moda, em que se consomem produtos 
pelos seus valores materiais e imateriais, o vestuário passa a ser um canal de comunicação que 
possibilita estudar e buscar entender perfis de determinados grupos sociais em consonância com o 
tempo e espaço estabelecidos. 

Com a ampliação das origens e referências de moda e de suas informações, além do aspecto em 
que o consumo se torna um importante item na construção de identidades, verifica-se que a moda, 
em seu processo de mercado de massa, atinge cada vez mais as classes sociais anteriormente 
distanciadas do mundo fashion, como as menos favorecidas economicamente, as classes D e E, do 
grupo das empregadas domésticas. 

Com a ampliação do mercado consumista, alguns fatores têm facilitado para que  pessoas 
participem, escolham e consumam com base em seu estilo de vida; por exemplo: o consumo de 
cópias, a pirataria, a acessibilidade aos cartões de crédito e as facilidades de pagamento. Assim, os 
segmentos de menor poder aquisitivo, como as empregadas domésticas, se tornam uma fatia de 
mercado expressiva, construindo suas identidades através dos valores simbólicos consumidos.

A empregada doméstica, como todo consumidor, também tem a necessidade de expressar 
significados mediante a posse de produtos que consome. Ao produzir sua imagem, ao se vestir, 
comunica à sociedade como ela se percebe, como quer ser e como quer ser vista por outras pessoas. 

A facilidade de acesso ao mercado atual e a já comentada dualidade material e simbólica, individual 
e coletiva, liberdade e padronização, democratização e autoritarismo geram múltiplas informações, 
uma miscelânea de orientações e referências que conduzem à construção da aparência das pessoas 
e dos grupos. Segundo Cidreira, “a um dado momento, é interessante notar o quanto o jogo das 
aparências passa a ser determinante para a confusão e mesmo deslizamento dos parâmetros de 
distinção e separação das classes sociais” (CIDREIRA, 2006, p. 59). 

É nesta configuração confusa - com referências múltiplas e aumento da acessibilidade à informação 
e ao consumo - que se encontra o grupo das empregadas domésticas, aqui estudado. Essas 
profissionais de baixa renda, ao consumirem cópias de produtos originais, por exemplo, possibilitam 
uma composição de aparências que causa confusão com outros grupos, dificultando delimitações 
baseadas somente na aparência.
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Resumo: Este artigo apresenta resultados da 
pesquisa financiada pelo Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade 
do Estado de Minas Gerais em parceria com a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais (PIBIC/UEMG/FAPEMIG), 
 intitulada A fotografia de moda brasileira 
contemporânea: a investigação das técnicas 
fotográficas e dos elementos semiológicos 
brasileiros, realizada em 2009/2010. A pesquisa 
propôs a análise a fotografia da moda brasileira 
em uma investigação dos aspectos técnicos e 
semiológicos que a compõem. O objetivo era 
identificar, a partir de exemplos posteriores 
à década de 1990, como estão sendo trabalhadas 
nas fotografias as características da nossa 
identidade cultural, isto é, da “brasilidade”. 
Apresentamos como resultado, uma ficha 
de análise em que aspectos abordados na 
pesquisa foram aplicados na compreensão da 
fotografia de moda. Com relação à técnica, 
foram considerados vários fatores, desde a 
construção da composição aos equipamentos. 
Já para elucidar os conceitos semiológicos, 
referenciamos Barthes (1990), que aponta 
a existência de três tipos de mensagem: a 
linguística (verbal), a conotada (simbólica) 
e a denotada (icônica).

Palavras-chave: Fotografia; moda; brasilidade; 
identidade; cultura.

FotograFIa de 
moda braSIleIra 
CoNtemPorâNea: 7
investigação das técnicas fotográficas 
e dos elementos brasileiros
Brazilian contemporary fashion photography: investigation 
of photographic techniques and brazilian elements

Abstract: This article presents some research 
results financed by PIBIC/UEMG/FAPEMIG 
program named “The Brazilian contemporary 
fashion photography: the investigation of 
photographic techniques and brazilians 
semiological elements” written during the years 
of 2009/2010. The main point of this research 
was to analyze the brazilian fashion photography 
on an investigation of technical and semiological 
aspects, that are parts of this main subject, 
searching a way of identify, using as base for 
it, some examples of the 90’s, if they’d be and 
how they’d be worked in photographs, the 
characteristics of our cultural identity, in other 
words, brasility.
 A sheet of analysis was shown as result, which 
some aspects mentioned on the research are used 
on fashion’s photograph analysis. On technical 
analysis, we consider several aspects, since the 
construction of the equipment composition. To 
elucidate some semiological aspects we used 
Barthes (1990) that shown us the existence of 
three kinds of message: the linguistic message 
(verbal), the connotative message (symbolic) and 
the denotative message (iconic).

Keywords:  Photography; fashion; brasilidade; 
identity; culture.
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O mercado da fotografia de moda encontra-se em expansão, oferecendo oportunidades a 
novos profissionais. Em cada coleção, eventos de moda brasileira conquistam mais espaço na 
mídia, como o São Paulo Fashion Week (SPFW) e o Fashion Rio, demandando profissionais 
qualificados para o registro imagético dos produtos e eventos. Nomes como Otto Stupakoff, 
André Passos e Gui Paganini, dentre outros, são destaques no meio fotográfico da moda.

Embora seja o fotógrafo quem retrata um ensaio, este é produzido por uma equipe de 
profissionais1 que vai desde cabelereiros e maqueadores até o produtor de moda e o stylist. 
Assim, junto com o fotógrafo, esses profissionais definem as características de uma produção, 
transformando uma peça de roupa em um discurso e depois em imagem.

Neste artigo, apresentamos técnicas e conceitos para auxiliar a produção fotográfica de forma 
a ressaltar elementos da “brasilidade”. Com esse objetivo, o trabalho foi dividido em duas 
partes. A primeira destinada a explorar as técnicas fotográficas que podem ser utilizadas na 
fotografia de moda, e a segunda direcionada a analisar os aspectos de “brasilidade” presentes 
na fotografia de moda. Valorizamos tanto a parte técnica quanto a conceitual, pois as duas 
juntas são imprescindíveis para obter um trabalho fotográfico de qualidade, que explore os 
aspectos da nossa cultura.

1O produtor de moda é o profissional que faz o 

casting (contratação) dos modelos, agencia os 

cabeleireiros, maquiadores e contata o fotógrafo. 

Ele tem como objetivo administrar o desejo das 

marcas e de projetar uma imagem específica final. 

O stylist é o profissional encarregado de compor a 

cena da produção, isto é, de vestir o modelo com a 

roupa da coleção, definir penteados, maquiagens, 

todos os outros acessórios que o acompanham e 

escolher objetos.

Introdução
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A técnica da fotografia 
de moda

1.

Nesta primeira parte, apresentamos os elementos técnicos mais indispensáveis à fotografia de 
moda, de forma a oferecer subsídios para o fotógrafo inserir-se nesse mercado.

1.1 Princípios da fotografia

Destacamos três grandes pilares da fotografia: luz, cor e composição. Unidos, eles são capazes de 
definir uma imagem fotográfica. 

Segundo Langford (1982), a luz é importante fundamento da fotografia, como o som é da música. 
A luz determina o clima do ambiente, a exposição de cores, entre outros aspectos visuais. 

A forma espacial das coisas é afetada pela qualidade e direção da luz. A qualidade, como natureza 
da fonte emissora de luz, pode ser suave, produzindo sombras tênues com bordas pouco marcadas, 
por exemplo, a luz de um dia nublado; ou dura, como a intensa luz do meio-dia, que produz sombras 
densas com bordas bem definidas (BUSSELLE, 1998).  
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A direção da luz é igualmente importante para a forma espacial. Se ela for dirigida em cheio 
para a face frontal de um objeto, as informações oferecidas a respeito da forma espacial são 
equivalentes às proporcionadas por uma silhueta do objeto. Assim, sua forma espacial só 
será revelada quando o colocarmos em uma posição lateral com relação à fonte emissora de 
luz, permitindo o aparecimento de sombras no interior do seu contorno (BUSSELLE, 1998). 

A textura é outro fator importante em uma fotografia e influenciado pela luz, conferindo 
sensação de tato, forma espacial e cor à forma plana. Ela nos permite determinar a aparência 
de um objeto, passando também a sensação que teríamos em contato com ele. 

Segundo Busselle (1998), a textura e a forma espacial estão intimamente relacionadas. Se 
uma fonte de luz dirigida e de pouca intensidade representa o melhor meio para se expor a 
forma espacial, a textura exige uma fonte de luz mais forte e mais dirigida para ser acentuada. 
Porém, como a forma espacial, quanto mais definida a textura, menor a intensidade de luz 
necessária. 

A cor apresenta-se tão fugaz e mutável quanto à luz, não sendo apenas advinda da tonalidade 
dos objetos, mas da luz que incide sobre eles. Para Busselle (1998), entre os elementos formais 
da fotografia, a cor é responsável por produzir impacto imediato. Para controlar a imagem, 
o fotógrafo deve se conscientizar dos processos pelos quais a cor cria atmosfera e clima. 
“[...] quando duas diferenças nítidas podem ser percebidas entre dois efeitos comparados, 
a exemplo de extremos como branco–preto, quente–frio, pequeno–grande; os órgãos dos 
sentidos podem funcionar apenas por meio de comparações” (ITTEN, 1976, p. 36).

Itten (1976) detectou sete diferentes aspectos de contraste: matiz ou valor (cor pura); claro-
escuro; quente-frio; de complementaridade; simultâneo; por saturação; por extensão. Essa 
teoria foi usada para identificar nas imagens fotográficas atributos cromáticos e acromáticos 
que conferem sensações ao observador. Foi possível averiguar a incidência com que as cores 
aparecem, tons, saturação, luminosidade e as relações existentes entre elas e como esses modos 
de organização dos contrastes cromáticos contribuem para a criação de uma linguagem visual que 
pode ser percebida na fotografia de moda. Ainda segundo Itten (1976), a cor exerce no observador 
um triplo poder: o de impressionar, valorizando o pigmento; o de expressão, com significado e 
emoção; e o de construção, formando significado que comunica uma ideia. 

Em relação à composição, Langford (1982) afirma que ela se liga a estrutura da imagem e aos 
procedimentos usados para expressar visualmente um motivo, organizando-o da forma mais 
eficaz possível. Assim, como uma frase escrita pode ser constituída de palavras agrupadas 
sem nexo ou que expresse uma ideia clara, uma fotografia pode ser composta por uma massa 
confusa de informação ou organizada em uma afirmação visual compreensível. Isso dependerá 
das decisões do fotógrafo. “A composição nada mais é do que a arte de dispor os elementos do 
tema - formas, linhas, tons e cores - de maneira organizada e agradável” (BUSSELLE, 1998, p. 16).
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1.2 Direção de fotografia

Uma seção fotográfica necessita de vários profissionais trabalhando em conjunto. A direção da 
fotografia consiste em gerir essa equipe com o intuito de obter um resultado conciso e coerente 
ao conceito definido para a seção fotográfica. Neste item, observamos principalmente os critérios 
para a escolha e direção de modelos e para a escolha da locação e cenários.

Escolher um modelo certo a cada ensaio é saber combinar a sua fisionomia e o “personagem” 
desejado. Se o conceito do ensaio for congado, por exemplo, a situação sugere modelos de etnias 
afrodescendentes, se for ligado a raízes europeias, modelos com traços que caracterizem esses povos.

Russo (2007) determina três regras fundamentais para a direção de modelos: saber o que queremos 
que eles transmitam, conhecer a comunicação pela expressão corporal e conseguir a expressão 
desejada do modelo. Assim, ao transmitir o conceito de um ensaio para o modelo, devemos expor o 
tema proposto e definir a sua postura sempre prestando atenção se ele se encontra confortável para 
realizar o trabalho. Conhecer posturas e comunicação corporal é importante, mas devemos lembrar 
que elas variam de acordo com a cultura2. O fotógrafo deve procurar leituras sobre comunicação 
gestual e também observar as pessoas em seu cotidiano.

Na escolha do cenário, o fotógrafo articula junto ao produtor de arte e stylist, sabendo-se que 
o fundo da foto interage com a roupa do modelo. Para destacar o modelo de uma maneira mais 
chocante, podemos utilizar contraste de cores para separá-la do fundo. Se sua intenção é interá-lo 
ao ambiente, cores análogas e texturas semelhantes contribuem para o resultado.  

O cenário tem que exprimir o conceito estabelecido pelo cliente. Não basta conseguir uma sofisticada 
composição estética ou selecionar uma boa locação se eles não comunicam o proposto. Por exemplo, 
ensaios realizados em uma favela, sambódromo ou cobertura de luxo são diferentes, pois esses lugares 
exprimem realidades sociais distintas que serão reconhecidas na produção final.

Algumas vezes, a utilização de um fundo neutro é suficiente para um ensaio, em outras, dependendo 
do tema, é necessário montar uma cena com objetos que interajam com o fundo e/ou com o modelo. 
O mesmo acontece em locações externas, quando são necessários elementos externos para compor 
a cena. A escolha de objetos, desde poltronas, vasos de plantas a alegorias de carnaval, é de grande 
importância principalmente para representar uma realidade cultural específica.

1.3 Técnicas fotográficas

Fotografia é um meio de expressão com inúmeras técnicas e equipamentos para gerar os mais diversos 
resultados. Por exemplo, um fotojornalista utiliza recursos diferentes do fotógrafo de moda ou de 
natureza. É importante destacar que condições ambientais em estúdio diferem-se das ao ar livre.

O estúdio é um ambiente altamente controlado, onde o fotógrafo utiliza iluminação artificial. Para a 
fotografia de moda, é usada frequentemente a luz de flashes e menos a contínua. A luz gerada deve 
ser manipulada utilizando todos os diferentes equipamentos existentes: difusores, rebatedores, 
bloqueadores, entre outros, criando a “atmosfera” desejada.

2A linguagem corporal é um dos traços expressivos da 

cultura brasileira que está presente na fotografia de 

moda nacional, marcada pela sensualidade e fluidez 

das danças populares. Esse assunto será melhor 

explorado na seção 2.2.1 deste artigo.
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As técnicas de estúdio se resumem basicamente na montagem desses equipamentos para se 
conseguir a luz desejada sobre o modelo. Essas disposições são conhecidas como esquemas de luz. 
Um fotógrafo experiente provavelmente aprendeu esses esquemas através da experimentação, 
porém há publicações específicas3 que ensinam como utilizar os equipamentos. 

Quando a seção fotográfica se realiza em ambiente externo ou em qualquer local que utilize 
a luz ambiente, é preciso levar em conta a luz solar. Por exemplo, nos horários entre 7 e 
10 horas, 16 e 18 horas, o modelo pode ficar em uma sombra clara como a de uma árvore 
ou prédio ou ainda ser fotografado em contraluz, pois seu ângulo de incidência é menos 
elevado. O fotógrafo consegue uma luz mais suave no rosto do modelo e um halo de luz nos 
cabelos. Já com o sol a pino, o fotógrafo pode usar difusor sobre o modelo para conseguir 
uma luz menos dura. O tipo de céu também define a luz. Em um dia nublado, ela é difusa 
como se as nuvens funcionassem como um imenso hazy. Assim, a hora do dia e a qualidade do 
céu determinarão não só o efeito conseguido, mas os equipamentos utilizados.

Uma técnica importante para luz ambiente é posicionar o modelo a um ângulo de 45º da 
fonte de luz, o que dá mais volume ao assunto. Os rebatedores são o recurso mais utilizado 
no Brasil, pois aproveitam a própria luz solar e dispensam os geradores para os flashes. Isso 
se deve ao fato de termos um alto índice de insolação o ano inteiro. Os rebatedores brancos 
são utilizados para conseguir uma luz difusa, suave; os prateados refletem a luz dura do sol 
e os dourados dão um tom bronzeado à pele do modelo e passam uma sensação de calor 
às fotografias. Estes últimos são muito utilizados no começo da manhã e no final da tarde, 
quando a luz se encontra mais horizontal.

O fotógrafo precisa minimizar as interferências no ambiente, pois muitas vezes os trabalhos 
são em locais públicos, onde pessoas indesejadas podem aparecer no fundo das fotos ou até 
mesmo atrapalhar. Outro problema é a troca de roupa dos modelos, sendo necessário algum 
lugar perto para auxiliar a produção. Além disso, calor, frio e outras condições climáticas como 
chuva podem prejudicar muito a atuação dos modelos, chegando às vezes a estragar sua 
maquiagem. O fator segurança também deve ser observado, principalmente fotografando em 
locais onde há criminalidade.

3 Durante a pesquisa foram consultados fascículos 

da Revista Fotografe Melhor (1997) 

 e Estúdio na Prática, de Newton Medeiros 

(MEDEIROS, 2010)
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A brasilidade na fotografia 
de moda
Para analisarmos a “brasilidade” presente na fotografia de moda é necessário falar da sua 
construção, mesmo que de forma sucinta. Antes, entretanto, caracterizamos cultura e identidade 
cultural4.

Cultura, de forma simplificada, refere-se a “tudo aquilo que caracteriza a existência social de um 
povo ou nação ou então, de grupos no interior de uma sociedade” e ainda “ao conhecimento, às 
idéias e crenças, assim como às maneiras como eles existem na vida social” (SANTOS, 2006, p. 24-
25). Já identidade cultural enfatiza aspectos relacionados a um pertencimento a culturas étnicas, 
raciais, linguísticas, regionais e/ou nacionais (HALL, 1999). 

Nesse entendimento, as culturas nacionais produzem sentidos com os quais os membros do 
grupo possam se identificar e construir uma identidade, formando histórias, memórias e imagens 
que servem de referências, de nexos para a constituição de identidade para uma nação. Assim, a 
constituição da identidade é fundamentada por um sistema de representação cultural, composto 
de representações e símbolos (HALL, 1999).

2.
4Neste artigo a conceituação de cultura, identidade 

cultural e “brasilidade” foi pouco aprofundada devido 

ao pequeno espaço destinado para esta publicação. 

Concentramos os esforços para mostrar a aplicação 

destes conceitos na fotografia de moda.
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2.1 Panorama histórico de formação da 
“brasilidade”

Durante os primeiros séculos como colônia, o Brasil era descrito como 
lugar exótico pelas cartas enviadas à Coroa. Entretanto, foi no século 
XIX, com a transferência da família Real para o Brasil, e principalmente 
após a independência em 1822, que se buscou deliberadamente 
construir uma identidade brasileira (MACEDO, 2009).

As diversas pinturas do francês Debret, no início de século XIX, 
mostram, sob o olhar do estrangeiro, uma das primeiras visões do 
Brasil, colaborando com a proposta imperial de “abrasileiramento” 
de Dom Pedro I. Com Dom Pedro II, a proposta de aproximar o 
governante do povo torna-se mais evidente e a imagem do índio 
é apropriada como símbolo da nação brasileira, acolhendo, em 
alegorias, o imperador como defensor do país. Como exemplar, 
temos as obras literárias, dentre outras, de Domingos José 
Gonçalves Magalhães e José de Alencar, este último inspirando 
também as pinturas de José Maria de Medeiros (SCHWARCZ, 1998).

No fim do século XIX e início do XX, surge, principalmente a partir 
de Euclides da Cunha, uma nova imagem do Brasil marcada por 
uma ruptura mais clara com Portugal, negando inclusive a utopia 
do índio heróico. Naquele momento, a mistura de raças, mesmo 
que de forma negativa, foi incorporada como elemento da 
“brasilidade” e a figura do homem sertanejo é explorada em obras 
literárias e artísticas (MACEDO, 2009).  

Pouco depois, o movimento modernista brasileiro, afirmado 
com a semana da Arte Moderna de 1922, representava o Brasil 
em um estilo que misturava as tendências internacionais e a 
necessidade de valorizar o local, criando formas de expressão 
artísticas peculiares do Brasil. Em meio à proposta de um estado 
novo para o século XX e a partir das reflexões de Getúlio Vargas e 
Juscelino Kubitschek, esse movimento mobilizou a sociedade para 
a construção de uma nova identidade para o país mais moderno 
e capaz de assumir suas origens, fruto da mistura de culturas. O 
negro mulato foi reconhecido como filho da miscigenação de raças 
e finalmente valorizado e assumido como parte do povo brasileiro. 

Movimentos posteriores ao modernismo, como o Tropicalismo e 
o Cinema Novo, valorizaram também a originalidade brasileira. 
Eles reafirmaram o Brasil como um país de natureza exuberante 
e cultura genuína, que, aos olhos do estrangeiro, possuía a 
marca da excentricidade. 

Apesar das divergências estéticas e contextualização histórica, 
o processo de construção da identidade nacional, de forma 
substancial, foi associado à necessidade de atribuir valores ao povo 
brasileiro, adequando as ideias políticas vigentes patrocinadas 
pelo governo e elite aos aspectos históricos e ambientais do país. 

Observando esse panorama simplificado da formação do conceito 
“brasilidade”, percebemos que, nas tentativas de formar uma 
identidade nacional, os elementos constitutivos ora exaltavam a 
natureza e riquezas locais, ora a visão da realidade social do povo 
brasileiro. E mesmo não partindo da iniciativa popular, eles criavam 
uma imagem que foi ganhando popularidade e sendo assimilada 
pela nação como sua verdadeira identidade.

2.2 A inter-relação de atributos que  
constituem a “brasilidade”

Para realizarmos a análise das fotografias, mesmo sabendo 
que, quando se busca uma identidade para o Brasil, estamos 
lidando com o imaginário, procuramos construir o que para 
nós, a partir de um processo de abstração, seriam elementos 
relevantes e constitutivos da “brasilidade”. Para isso, partimos das 
características que consideramos mais abrangentes para as mais 
específicas de nossa cultura.

O Brasil possui diferenciações climáticas devido à sua geografia, 
extensão territorial e dinâmica das massas de ar que influenciam 
tanto na temperatura quanto na pluviosidade. É também um 
país com complexa formação histórica e cultural. Fazem parte 
dessa formação, povos indígenas, europeus, árabes e africanos, 
dentre outros. Dessa miscigenação, surge uma realidade cultural 
diversificada. A imigração de povos ocorreu de maneira diferente 
no território brasileiro, caracterizando cada região com identidade 
cultural própria, mas que mantém a essência da “brasilidade”.

Essa raiz cultural diversificada pode ser considerada o pilar da fundação de sua 

sociedade e motor propulsor de sua criatividade. [...] A combinação étnica local 

criou uma população com diferentes tons de pele, tipos de cabelo e formas de 

corpo. Essa mestiçagem produziu um tipo de beleza sobretudo feminino que 

invadiu as passarelas mais famosas (DALPRA, 2009, p. 105).

A religiosidade é outra característica marcante do povo brasileiro. 
Catequizado por portugueses, o Brasil herdou costumes e 
festividades católicos como o Natal e a Semana Santa. O carnaval 
também foi influência externa, mas aqui no Brasil, ganhou posição 

113



de destaque, interpretação frenética e sensual, fruto da miscigenação de culturas. Outros aspectos 
dessa mistura foram diversas festividades que agregam aos costumes católicos influências de 
outras religiões, principalmente as religiões africanas. 

A diversidade do clima brasileiro, a miscigenação de culturas e a religiosidade são características que 
fertilizam o processo imaginário da construção da identidade brasileira e que, na sua interrelação, 
exaltam o comportamento brasileiro, a exuberância da fauna e flora, o calor e a luminosidade 
presentes no clima do país. Na FIG. 1, tentamos graficamente representar essas ideias.

Nessa mistura de aspectos e atributos, construímos de forma sintética a interpretação e percepção 
de “brasilidade” que utilizamos para a análise das imagens de fotografia de moda. A seguir são 
detalhados três atributos da nossa cultura: festividade, sensualidade e cores.

2.2.1 Sensualidade

A sensualidade, atributo marcante da imagem brasileira no âmbito nacional e internacional, está 
presente no vestuário5, nas danças e movimentos corporais do povo brasileiro. Para Cobra (2007), 
embasado em Freyre (2002), a sensualidade tem uma explicação sociológica e uma geográfica. A 
primeira afirma que a sensualidade corresponde a um dos traços formativos do povo brasileiro. Já pela 
perspectiva geográfica, tendo o país clima predominante tropical, a sensualidade é estimulada pela 
presença do sol, as pessoas usam menos roupa e passam a ter os corpos à mostra e expostos à sua luz.

5Essa característica é percebida principalmente 

através da modelagem desenvolvida no Brasil 

para a moda praia e a jeanswear, que são hoje 

referências internacionais.

FIGURA 1: Síntese da formação da cultura e identidade brasileira.
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A sensualidade se torna perceptível também através da modelagem do vestuário. A modelagem 
brasileira traz o corpo para o primeiro plano, valorizando-o e enfatizando suas curvas. 

[...] na França a produção da aparência pessoal continua centrada essencialmente na própria roupa, no Brasil é o corpo 

que parece estar no centro das estratégias do vestir. As francesas procuram se produzir com roupas cujas cores, estampas 

e formas reestruturam artificialmente seus corpos, disfarçando algumas formas (particularmente as nádegas e a barriga) 

graças ao seu formato; já as brasileiras expõem o corpo e freqüentemente reduzem a roupa a um simples instrumento 

de sua valorização (MALYSSE, 2002, p. 110).

2.2.2 Festividade

As festividades geralmente se originam de questões relativas às religiões, que, em uma dinâmica 
constante, são incorporadas e alteradas pelas interferências culturais regionais e populares. “A 
riqueza, seja no conteúdo, seja na forma expressiva da cultura popular, que é dinamizada pelas 
festas, as interpretações originais e os ‘relançamentos’ de movimentos artísticos, forma um mix 
capaz de regenerar as raízes locais [...]” (DALPRA, 2009, p. 65).

No Brasil, temos várias comemorações folclóricas e religiosas, festas populares de grande 
importância social e projeção internacional considerável. Com características e estilos particulares 
por região, uma mesma festa pode, a partir de uma origem comum e sem perder a sua essência, 
ir se transformando de acordo com características locais e apresentar-se em cada lugar com 
variações distintas. Cada região geográfica tem um conjunto de festividades baseado na cultura 
local, quase sempre reflexo do processo de colonização. Citamos, por exemplo, o carnaval, a folia 
de reis e as festas de São João, presentes em várias regiões brasileiras.

“No caso do Brasil, a maior e mais importante [festa], mais livre e mais criativa, mais irreverente 
e mais popular de todas é, sem dúvida, o carnaval” (DAMATTA, 1986, p. 71). Ele mobiliza todo o 
território nacional e se faz presente em grande parte das imagens representativas do Brasil pelo 
olhar estrangeiro. É um período de muita dança, batuques, desfiles de fantasias e cores. Em cada 
região brasileira, essa festa se apresenta de uma forma distinta. Podemos ver essa diferenciação 
ao observamos o carnaval do Rio de Janeiro, Bahia, Recife e Fortaleza6.

A miscigenação de culturas possivelmente originou as diferenciações do carnaval como também na 
culinária, religião, dança, entre outros aspectos presentes em nossas festividades e que sintetizam 
de maneira única a “brasilidade” presente em nosso dia a dia. 

A cultura musical brasileira constitui um exemplo emblemático de reelaboração criativa, progressiva e permanente, 

tendo-se alimentado da tonalidade nasal dos índios, da estrutura rítmica da cultura africana e da melodia dos cantos 

gregorianos, que os missionários jesuítas utilizavam para se aproximar da fantástica sensibilidade musical dos próprios 

pressupostos “discípulos”. E a construção complexa dos sambas (do termo semba, que significa umbigo) deve muito a 

esse sincretismo criativo (MORACE, 2009, p. 135).

O sincretismo religioso, originado da mistura cultural e religiosa dos colonizadores com a mitologia 
africana trazida pelos escravos, transpõe aos santos católicos, europeus, as representações de 
Orixás. Assim, a cultura originária da África agrega ao Brasil cores fortes, batuques, comidas típicas 
e vários outros símbolos advindos de crenças africanas e seus ritos religiosos.

6No carnaval do Rio de Janeiro ocorrem os mais 

grandiosos desfiles de escolas de samba e 

nas ruas, os blocos de foliões animados pelas 

marchinhas de carnaval. Na Bahia, a festa é 

comemorada pelo ritmo frenético do axé, que anima 

multidões atrás do trio elétrico. Já no Recife, o ritmo 

que embala os foliões é o frevo e em Fortaleza, o 

maracatu e o coco.
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2.2.3 Cor

A cor é claramente percebida nos atributos formativos da identidade cultural brasileira e por 
isso foi escolhida, juntamente com sensualidade e festividade, como atributo sintetizador da 
“brasilidade”. Dependendo da forma como a cor é trabalhada, já mostra traços marcantes da 
nossa cultura. Nossas flores, frutas, fauna possuem exuberância, riqueza e profusão infinita 
de cores e combinações contrastantes e exóticas. 

As cores podem ser acentuadas no vestuário, na riqueza de detalhes dos ornamentos, nos 
aviamentos e acessórios. Parece um detalhe sem muito significado. Entretanto, a escolha e 
combinação das cores dos elementos podem representar a peça chave da imagem.

A cor é um fenômeno físico, proveniente de ondas de luz e reflexão de pigmentos. Como no 
Brasil, luz, sol e calor são uma constante, as cores e contrastes são elementos marcantes da 
“brasilidade” e por isso a cartela de cor utilizada na moda brasileira é às vezes mais colorida e 
exuberante que as apresentadas em outros países. Podemos ver essas influencias em criações 
de marcas e estilistas como a Neon, Lino Villaventura e André Lima. 

A utilização de cores vivas e contrastantes também foi feita pelo Tropicalismo, movimento 
popular de grande expressão no Brasil. Ocorrido na década de 1960, utilizava as cores e seus 
contrastes como elemento de construção gráfica e é ainda hoje explorado como referência de 
imagem brasileira.

O contraste de cores, segundo Ostrower (1983), normalmente causa menor rapidez de leitura 
e grande choque visual. Isso pode ser comparado à dificuldade de compreensão da cultura 
brasileira devido à sua diversidade de origens e influências de outras culturas. As cores quentes 
e complementares são as mais contrastantes entre si e, ao serem utilizadas em conjunto, 
causam maior expressão visual, sendo essa uma característica encontrada em produtos 
nacionais, por exemplo, na identidade visual das sandálias Havaianas e Melissa.
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Neste momento, apresentamos algumas considerações feitas a respeito das técnicas 
fotográficas empregadas e dos aspectos semiológicos presentes nas fotografias de 
moda os quais podem caracterizá-las como brasileiras. Essas informações, técnicas 
e semiológicas foram diagramadas em fichas de análise.

Na análise técnica, foram considerados os conceitos apontados na primeira parte 
deste artigo: luz, cor, composição, equipamentos, ambiente, dentre outros. Na análise 
semiológica da imagem, adotamos como referencial Barthes (1990), analisando três 
tipos de mensagem: a linguística (verbal), a conotada (simbólica) e a denotada (icônica).

A mensagem linguística fornece uma explicação da imagem, restringindo a sua 
polissemia7 e exerce a função de explicar o que dificilmente a imagem conseguiria 
fazer isoladamente. Posteriormente, segundo o modelo de Barthes, analisamos 
a mensagem conotativa e denotativa da imagem. Na mensagem conotada, 
encontramos os aspectos simbólicos da imagem. Já a denotada é a representação 
pura das imagens, apresentando os objetos reais da cena, mas que foram escolhidos 
para compor uma ideia previamente construída.

Na fotografia de Moda, o mundo costuma ser fotografado em termos de um cenário, de um fundo 

ou de uma cena, enfim, de um teatro. O teatro da Moda é sempre temático: uma idéia (ou, mais 

exatamente, uma palavra) sofre variações por meio de uma série de exemplos ou de analogias. [...] Sol 

lembra cactos, noites escuras lembra estátuas de bronze, mohair lembra carneiros, pele lembra feras 

e feras lembra jaula: uma mulher vestindo casaco de pele será mostrada por trás de grossas barras de 

ferro (BARTHES, 2009, p. 444-445).

Após apresentarmos os elementos de análise, inserimos uma ficha de análise 
adaptada (FIG.2) como exemplo da metodologia que empregamos em dez fotografias 
selecionadas, consideradas representativas da fotografia de moda a partir da década 
de 1990. A imagem analisada, “tribalista”, foi publicada na revista Vogue n. 339, em 
2006, trabalho do fotógrafo Jacques Dequeker (DEQUEKER, 2006). No diagrama 
da ficha original, no topo, havia uma imagem maior da fotografia analisada, mais 
próxima do tamanho publicado na revista de moda. Entretanto, essa imagem foi 
suprimida e em seu lugar, inserimos uma versão modificada para se adequar a essa 
publicação.

Análise técnica e 
semiológica das fotos

3.

7Propriedade que  uma mesma palavra tem de 

apresentar vários significados.
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EQUIPAMENTOS/TÉCNICAS:

Câmera - Distância focal 120mm

Utilização da luz solar direta

Rebatedor dourado

Nesta fotografia, realizada em uma locação externa, o fotografo optou 

por utilizar a luz solar de fim de tarde e rebatê-la com um rebatedor 

dourado para aquecer o tom da pele da modelo. Pode-se perceber que 

a luz refletida pelo rebatedor não chega a iluminar toda a modelo, pois 

sua mão se encontra parte iluminada e parte na sombra. Foi utilizado 

um rebatedor pequeno para focar a luz somente na modelo e assim 

destacá-la do fundo.

Essa configuração em contra-luz é bastante utilizada, principalmente 

em ensaios de coleções de verão, pois sugerem um clima de calor.

Nesse caso, o fotógrafo utilizou uma abertura muito pequena, 

possivelmente entre f11 e f16 por causa das condições de alta 

luminosidade, mas deixou um tempo de abertura relativamente alto,

para dar o efeito de movimento no automóvel. A foto apresenta 

também uma curta profundidade de campo, ou seja, o fundo está 

bastante desfocado, o que sugere uma distância focai maior, pois o 

valor de abertura é pequeno.

Compositivamente pode-se dizer que o fotógrafo utiliza muito bem 

a proporção nessa fotografia. Utilizando-se da regra dos terços, ele 

enquadra o rosto da modelo no terço superior esquerdo, que atrai 

a leitura inicial da imagem para esse ponto. Duas linhas bastante 

expressivas também se encontram sobre os terços da imagem, são 

elas: a faixa lateral do taxi e a placa que foi utilizada como elemento de 

divisão da imagem.

Embora o fotógrafo corte as mãos da modelo pela metade com o 

enquadramento, por estarem em  regiões menos iluminadas, isso não 

causa estranhamento.

LINGUAGEM VERBAL: A imagem apresenta o título do editorial, 

Tribalistas, que realçada, oferece múltiplas interpretações para a 

polissemia da palavra “tribalista”. O título do editorial remete a um

conceito tribal, trazendo a idéia de miscigenação, a um forte apelo às 

raízes culturais indígenas e também africanas. Além da descrição de 

alguns elementos da fotografia, como, por exemplo, tipos de acessórios 

e cores. A linguagem verbal complementa o que a imagem transmite 

através das cores, elementos e enquadramento.

MENSAGEM DENOTADA: O táxi, as placas e sinalizações de rua, o 

semáforo e a árvore ao fundo. Esses elementos, cumprindo o papel literal 

de objetos urbanos, são a mensagem denotativa da imagem.

MENSAGEM CONOTADA: Percebemos as cores quentes e tropicais 

transmitidas pelo vestuário e pelo contraste de elementos como o táxi 

e o azul do céu. O tratamento da imagem foi feito de modo a realçar os 

contrastes entre as cores.

O enquadramento da imagem (elemento principal está no 1º terço 

superior) sugere a leitura diagonal da esquerda para a direita, de cima 

para baixo, acompanhando o movimento do carro. A própria modelo 

confere movimento a esse enquadramento, pois se porta criando vários 

ângulos entre cabeça/ tronco/braços.

A postura da modelo traz uma carga de sensualidade, realçada pela 

angulação e sugestão de movimento corporal, pela exposição do colo, 

pela penumbra entre a iluminação e as sombras no rosto e pescoço, que 

evidenciam as curvas femininas (faciais). Outro fator que contribui para 

o caráter sensual da imagem é o bronzeado da modelo, bem como o 

tratamento da imagem, realçando a luz no rosto e possibilitando a ideia 

de um “ar suado”, típico de um dia de verão, trazendo a ideia de um 

clima tropical e praiano à fotografia.

A modelo com traços de descendentes indígenas realça a idéia de 

miscigenação ao editorial, corroborando a proposta da linguagem 

verbal. Além disso, as penas (a arte plumária é uma das mais 

significativas expressões artísticas dos índios brasileiros) dão mais 

cor à modelo, que se apresenta como uma mítica “mulher-pássaro”.

Os acessórios como a gola de penas (remetendo ao cocar indígena), 

as pulseiras de metal (remetendo a acessórios tribais africanos), como 

também o vestuário repleto de cores contrastantes são típicos da 

ideia de tropicalismo e miscigenação cultural, características fortes e 

marcantes da brasilidade.
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Este artigo apresentou a fotografia de moda brasileira sob o ponto de vista da técnica 
fotográfica e de conceitos (estéticos, compositivos e semiológicos), mostrando em análises 
como a “brasilidade” foi representada. Apontamos apenas um ponto de partida para os 
fotógrafos valorizarem a cultura brasileira em seus trabalhos, não excluindo a importância do 
processo criativo individual.

Em um mercado em expansão, a fotografia de moda é uma boa opção para especializar-se. 
Entretanto, não basta ter um bom domínio da técnica para se destacar entre os demais, é necessário 
que o profissional compreenda a potencialidade da cultura como elemento a ser explorado. 

Nesta pesquisa, partindo das características mais abrangentes, destacamos três atributos 
principais e específicos da nossa cultura: festividade, sensualidade e cores. Não que demais 
características não sejam representativas da “brasilidade”, mas acreditamos que nesses 
atributos está presente uma síntese dos diversos aspectos formativos de nossa identidade. 
Buscamos mostrar que ao exploramos os elementos festivos, os corpos sensuais e a exuberante 
cartela de cores de nossa natureza e clima, precisamos que a técnica fotográfica seja adequada 
à proposta do ensaio fotográfico.  Assim, a representação da “brasilidade” ocorrerá de forma 
sutil e natural, evitando imagens esteriotipadas e influenciadas por “estrangeirismos”.

Considerações finais4.

119



Referências
BARROSO, C. Direção de modelos; how to? São Paulo, 2009. Disponível em: <http://www.clicio.com.br/blog/2009/dire-

cao-de-modelos-how-to>. Acesso em: 24 nov. 2009.

BARTHES, R. A retórica da imagem. In: ______. O óbvio e o obtuso: ensaios críticos III. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. p. 27-43.

______. Sistema da moda. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. 476p.

BUSSELLE, M. Tudo sobre fotografia. 8. ed. São Paulo: Livraria Pioneira, 1998. 224p.

COBRA, M. Marketing & moda. São Paulo: Senac São Paulo; Cobra Editora e Marketing, 2007. 264p.

DALPRA, P. (Org.). DNA Brasil: tendências e conceitos emergentes para as cinco regiões brasileiras.  

São Paulo: Estação das Letras e cores, 2009. 218p.

DAMATTA, R. O que faz o Brasil, Brasil? São Paulo: Editora Rocco, 1986. 116p.

DEQUEKER, J. Tribalista. 2006. Fotografia, color. Revista Vogue, São Paulo, n. 339, p. 176-177, nov. 2006. 

FREYRE, G. Casa-grande & senzala. 30. ed. Rio de Janeiro: Record, 2002. 736p.

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 1999. 102p.

ITTEN, J. The art of color.  New York: John Wiley & Sons, Inc., 1976. 160p.

LANGFORD, M. Enciclopédia completa de la fotografia. Madrid: Hermann Blume Ediciones, 1982. 432p.

MACEDO, C. R. de. Brasil estrada adentro: as imagens de brasilidade em Bye Bye Brasil e Cinema, Aspirinas e Urubus. 

In: Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, 5., 2009, Salvador. Anais eletrônicos... Salvador: UFBa, 2009. Dis-

ponível em: <http://www.cult.ufba.br/enecult2009/19596.pdf> Acesso em: 15 fev. 2010.

MALYSSE, S. Em busca do (H)alteres-egos: olhares franceses nos bastidores da corpolatria carioca. In: GOLDENBERG, M. 

(Org.). Nu & vestido: dez antropólogos revelam a cultura do corpo carioca. Rio de Janeiro: Record, 2002. p. 79-137.

MANINI, M. P. Análise documentaria de fotografias: um referencial de leitura de imagens fotográficas para fins documen-

tais. 2002. Tese (Doutorado em Ciência da Comunicação) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2002. 226p.

MEDEIROS, N. Estúdio na prática: 70 esquemas de luz prontos para usar. 3. ed. São Paulo: Editora Europa, 2010.168p. 

MORACE, F. A globalização e o futuro brasileiro. In: DALPRA, P. (Org.). DNA Brasil: tendências e conceitos emergentes para 

as cinco regiões brasileiras. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2009. p. 117-161.

120

OSTROWER, F. Universos da arte. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1983. 358p.

RUSSO, D. [Apostila de fotografia]. In: WORKSHOP FOTOGRAFIA: BOOK, MODA E RETRATO, 2007, Salvador. Material 

de apoio. Salvador: Photoshopbrasil, 2007. Disponível em: <http://tudoparafotografia.blogspot. com/2008/03/apostila-

curso-danilo-russo.html>. Acesso em: 25 mar. 2010.

SANTOS, J. L. O que é cultura. 16. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 2006. 89p. (Coleção Primeiros Passos; 110).

SCHWARCZ, L. M. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

1998. 623 p.

121



122122

só existo 
porqUe me vê

Os lampiões compõem a luz poética das noites 
diamantinenses. Durante o dia, esquecidos de sua 
serventia, buscam na luz do sol chamar atenção para sua 
existência. Mas, a luz do sol é efêmera e poucos percebem 
este apelo; assim como, é efêmera a luz dos olhos de 
quem o enxerga, mas não o vê.

Fotos: José Rocha Andrade - Projeto Diamantina Fragmentos 
Visuais da Cidade no Século XXI 
 
Seleção de textos: Vânia Myrrha de Paula e Silva
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Entrou pela sombra da rua 
com o peso da pedra nos dedos. 
E a cidade era muito escura, 
e o tempo cheio de segredos, 
e a noite era uma trama surdade negras 
denúncias e medos.

Romanceiro da inconfidência, 
Cecília Meireles 
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A janelinha de acetilene do 
lampião da esquina tinha uma 
luz que não era a do dia nem a da 
noite... a mesma luz que banhava 
as pessoas, animais e coisas que a 
gente via em sonhos... aquela 
mesma luz que deveria enluarar, 
mais tarde, as janelas altas do 
outro mundo...

O lampião, Mario Quintana
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Não quero a negra desnuda. 
Não quero o baú do morto. 
Eu quero o mapa das nuvens 
E um barco bem vagaroso. 
Ai esquinas esquecidas... 
Ai lampiões de fins de linha... 
Quem me abana das antigas 
Janelas de guilhotina? 
Que eu vou passando e passando, 
Como em busca de outros ares... 
Sempre de barco passando, 
Cantando os meus quintanares... 
No mesmo instante olvidando 
Tudo o de que te lembrares.

Canção de barco e de olvido, Mario Quintana
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Sobre um passo de luz outro passo 
de sombra. Era belo não vir; ter 
chegado era belo. 
E ainda é belo sentir a formação da 
ausência.  

Solombra, Cecília Meireles  
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Chove. Lá fora os lampiões escuros 
Semelham monjas a morrer... 

Os ventos, desencadeados, vão bater, 
violentos, de encontro às torres e de 
encontro aos muros. 

Saio de casa. Os passos mal seguros  
Trêmulo movo, mas meus movimentos 
Susto, diante do vulto dos conventos, 
Negro, ameaçando os séculos futuros! 

De São Francisco no plangente bronze 
Em badaladas compassadas onze 
Horas soaram... Surge agora a Lua. 

E eu sonho erguer-me aos páramos 
etéreos  
Enquanto a chuva cai nos cemitérios 
E o vento apaga os lampiões da rua!
 
               Noturno, Augusto dos Anjos  
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“A poesia é uma forma de falar sozinho,  
é uma loucura lúcida, porque há assuntos 
que não posso meter em conversa ou 
vão pensar que estou maluco.  Coisas que 
me impressionam, como uma nuança 
no muro; o reflexo dos lampiões, de 
noite, nas poças d’água; uma nuvenzinha 
que fica parada lá no céu perdida das 
outras... Esse é o assunto dos meus 
poemas.”  

Mario Quintana
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Lá vem o acendedor de lampiões de rua! 
Este mesmo que vem, Infatigavelmente, 
Parodiar o Sol e associar-se à lua 
Quando a sobra da noite enegrece o poente. 

Um, dois, três lampiões, acende e continua 
Outros mais a acender 
imperturbavelmente, 
À medida que a noite, aos poucos, se acentua 
E a palidez da lua apenas se pressente. 

Triste ironia atroz que o senso humano irrita: 
Ele, que doira a noite e ilumina a cidade, 
Talvez não tenha luz na choupana em que 
habita. 

Tanta gente também nos outros insinua 
Crenças, religiões, amor, felicidade 
Como este acendedor de lampiões de rua! 

O acendedor de lampiões, Jorge de Lima
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O grilo canta escondido... e ninguém sabe de onde vem 
seu canto... nem de onde vem essa tristeza imensa daquele 

último lampião de rua...

Boca da noite, Mario Quintana   
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Ninguém, de certo, estava ali, a espiar-me,  
Mas um lampião, lembrava ante o meu rosto, 
Um sugestionador olho, ali posto 
De propósito, para hipnotizar-me! 

As cismas do destino, Augusto dos Anjos
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Eu amo de um amor que jamais saberei expressar 
Essas pequenas ruas com suas casas de porta e janela, 
Ruas tão nuas 
Que os lampiões fazem às vezes de álamos, 
Com toda a vibratilidade dos álamos,  
Petrificada nos troncos imóveis de ferro, 
Ruas que me parecem tão distantes 
E tão perto 
A um tempo 
Que eu as olho numa triste saudade de quem já tivesse morrido, 
Ruas como as que a gente vê em certos quadros, 
Em certos filmes: 
Meu Deus, aquele reflexo, à noite, nas pedras irregulares do calçamento,  
Ou a ensolarada miséria daquele muro a perder o reboco... Para que eu vos ame tanto 
Assim, 
Minhas ruazinhas de encanto e desencanto, 
É que expressais alguma coisa minha... 
Só para mim! 

As ruazinhas, Mario Quintana
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Abraçada com a própria eternidade 
A minha sombra há de ficar aqui! 
 
 
Debaixo do tamarindo, Augusto dos Anjos
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O coração na sombra do relógio, 
que será de nós, que será de vós, 
as virgens passam implorando o  
soldado morto na colina.

Vem de ti o rumor sem número, 
pontes, archotes, o que será mais, 
música e tarde pra o fim,  
este instante não é o soluço.

Quieto no tempo um lampião 
Acende as mulheres atrás dos copos, 
você sempre com a mesma boca 
não sei por que pressentimento 
acorda, Princesa, é o sol de vidro.  

Sol de vidro, Carlos Drummond de Andrade
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Quem faz um poema abre uma 
janela. Respira, tu que estás numa cela 
abafada, esse ar que entra por ela.
Por isso é que os poemas têm ritmo- 
para que possas profundamente 
respirar. Quem faz um poema salva 
um afogado.  

Mario Quintana
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Não me digas adeus, ó sombra amiga, abranda mais 
o ritmo dos teus passos; sente o perfume da paixão antiga, 
dos nossos bons e cândidos abraços! Sou a dona dos 
místicos cansaços, a fantástica e estranha rapariga que um 
dia ficou presa nos teus braços... Não vás ainda embora,  
ó sombra amiga!  

Espera, Florbela Espanca 
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Normas para publicação

A revista Transverso – Diálogos entre Design, Cultura e Sociedade divulga trabalhos originais na forma de artigos, ensaios, 
entrevistas e resenhas com temática relacionada à crítica do design a partir dos seus vínculos transdisciplinares com as 
Letras, as Artes e as Ciências Humanas e Sociais.

a revista transverso publicará:

a) artigos inéditos sobre assuntos compreendidos, segundo os critérios do autor, no eixo editorial da publicação;
b) ensaios, inclusive visuais, sobre as dimensões transdisciplinares do design com as Letras, as Artes e as Ciências Humanas 
e Sociais;
c) entrevistas com  autores e designers; 
d) resenhas de livros,  teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso relacionados ao eixo editorial da publicação.

apresentação dos trabalhos

Somente será aceito para publicação um trabalho de cada autor.

O autor de artigo, ensaio, resenha etc. deve enviar em documento separado, devidamente assinado, autorização para a 
publicação do seu trabalho.

Os ensaios e entrevistas devem conter até 10 mil caracteres, incluindo os espaços, o que corresponde a aproximadamente 
cinco páginas impressas em papel tamanho A4, utilizando-se a fonte Arial, corpo 12, espaço 1,5 entre linhas, duplo entre 
parágrafos e margens de 3 cm.

As resenhas e resumos de publicações recentes, dissertações e teses, brasileiras ou estrangeiras, devem conter até 5 mil 
caracteres, incluindo os espaços,  o que corresponde  a aproximadamente duas páginas impressas em papel tamanho A4, 
utilizando-se a fonte Arial, corpo 12, espaço 1,5 entre linhas,  duplo entre parágrafos e margens de 3 cm.

O material deverá vir devidamente revisado pelo autor, sendo cada página impressa rubricada por ele. Os editores e 
membros do Conselho Editorial se reservam o direito de fazer nova revisão e/ou sugerir alterações, quando essas se fizerem 
necessárias.

Os originais não serão devolvidos aos seus autores, mesmo não sendo publicados. Os autores cedem os direitos autorais 
à revista Transverso – Diálogos entre Design, Cultura e Sociedade, podendo, todavia, posteriormente, publicar os mesmos 
trabalhos em outros meios desde que constem os créditos da revista.

O conteúdo e as referências das contribuições enviadas é de exclusiva responsabilidade dos seus autores.

Os autores serão informados por e-mail sobre a publicação ou não de seus artigos. Os editores não se responsabilizarão pelo 
não recebimento da comunicação dessa informação aos autores que tiverem as mensagens eletrônicas a eles endereçadas 
devolvidas pelos provedores. Não serão fornecidos aos autores os pareceres sobre artigos não aceitos.

Normas para editoração dos textos e imagens

Todos os textos deverão ser enviados em duas vias impressas e em arquivo eletrônico (CD) editado através do programa 
Microsoft Word for Windows.

O material enviado para publicação deve estar acompanhado de folha de rosto contendo:

• título;
• autor ou autores;
• instituição à qual o autor está vinculado e a atividade que exerce na mesma;
• titulação acadêmica;
• endereço pessoal e de trabalho completos, bem como telefones (e ramais, se for o caso);
• e-mail para contato.
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Os artigos encaminhados devem ter entre 20 e 30 mil caracteres, incluindo os espaços, o que corresponde a aproximadamente 
20 páginas impressas em papel tamanho A4, utilizando-se a fonte Arial, corpo 12, espaço 1,5 entre linhas, duplo entre 
parágrafos e margens de 3 cm.

O original deve desenvolver-se na seguinte sequência: título, nome do autor e sigla da instituição à qual se acha vinculado 
abaixo do nome, resumo de até 150 palavras e até cinco palavras-chave em português; texto do artigo; título, resumo e 
palavras-chave traduzidas para outra língua (espanhol ou inglês), referências bibliográficas e notas. Agradecimentos ou 
dedicatórias devem vir no final no final do artigo. 

As ilustrações devem vir acompanhadas de legendas com a indicação da fonte original, quando não forem originais do próprio 
trabalho apresentado, e deverão ser encaminhadas impressas e em arquivos eletrônicos (no mesmo CD que contiver o texto 
do artigo) separados, devendo ser indicado, no texto, o lugar onde serão inseridas. As imagens devem ser do próprio autor, 
de domínio público ou virem acompanhadas da autorização expressa do seu autor para publicação na revista, digitalizadas 
em formato .jpg com, no máximo,  20 cm de largura e altura proporcional e 300 dpi de resolução, com legendas e créditos.

As citações devem seguir as normas da ABNT, em específico a NBR 10520. Para as menções e autores, no decorrer do texto, 
recomenda-se o sistema de chamadas Autor (data) ou (AUTOR, data). 

Exemplo:  De acordo com Umberto Eco (1993, p. 100) ou (ECO, 1993, p. 100)

As notas de rodapé devem ser exclusivamente explicativas, numeradas e apresentadas no pé-da-página.

Quanto às notas de indicação bibliográfica deve-se observar a seguinte norma: 

Citação direta: sobrenome do autor em maiúsculas, ano da publicação e página entre parênteses logo após a citação.

Exemplo: “A ‘identidade’ nos é revelada somente como algo que tem que inventar em lugar de descobrir” (BAUMAN, 2004, 
p. 40). 

As citações diretas, transcrição literal, curtas devem vir entre aspas no decorrer do texto quando tiverem até três linhas. As 
citações longas, com mais de três linhas, devem ter 4 cm de recuo, sem aspas.

referências 

As referências bibliográficas, baseadas na ABNT, deverão ser completas, dispostas em ordem alfabética de sobrenome de 
autor e cronológica para títulos do mesmo autor, atendendo-se às regras para indicação bibliográfica a seguir especificadas:

a) Citação de artigo de revista deverá conter: autor do artigo, título do artigo, título da revista grifado, local da publicação, 
número do volume, número do fascículo, páginas inicial e final do artigo citado, mês e ano da publicação;
b) Citação de capítulo de livro deverá conter: autor, título do capítulo, organizador da coletânea, título do livro grifado, 
número da edição (somente a partir da segunda), local de publicação, editora, ano, página inicial e final do capítulo;
c) Citação de livro deverá conter: autor, título grifado, número da edição (somente a partir da segunda), local de publicação, 
editora, ano, número total de páginas. As páginas, a partir da segunda, deverão ser numeradas na margem superior direita.

endereço para correspondência

Revista Transverso – Diálogos entre Design, Cultura e Sociedade. 
Escola de Design da UEMG
Centro de Extensão - 6º andar
Avenida Presidente Antônio Carlos, 7545 – São Luiz
Belo Horizonte, MG – CEP 31270-010
E-mail: revistatransverso@gmail.com 
Observações
Referências enviadas com erros ou incompletas são da inteira responsabilidade dos autores.


